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КЕБС – Конференција за безбедност и сарадњу у Европи
КиМ – Косово и Метохија
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ПРЕДГОВОР
Монографија „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на полицијски систем Босне и Херцеговине“ представља резултат израде и одбране идентично насловљеног
завршног мастер рада, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета у Београду.
Данас можемо сведочити бројним безбедносним изазовима, ризицима и претњама са којима је суочен регион Западни Балкан. Ти безбедносни проблеми не могу се решити сами од себе, нити их било која
држава може решити самостално. Изражене безбедносне међузависности и заједнички безбедносни идентитет западнобалканских држава никада нису били уочљивији па, у вези с тим, никада није постојала овако изражена потреба за регионалном полицијском сарадњом.
Изградња безбедносне заједнице (не политичке) држава Западног
Балкана неоходна је како регион не би сагорео у вртлогу организованог криминала и корупције, тероризма и илегалних миграција. Такви феномени захтевају конзистентну, константну, мирољубиву и искрену сарадњу националних полицијских служби свих земаља региона. Такође, концепција полицијског, али и ширег друштвено-политичког система Босне и Херцеговине у великој мери омета потпуно и
равноправно учешће ове земље у регионалној полицијској сарадњи.
Свестан те проблематике, одлучио сам да посебно укажем на све потешкоће са којима је суочен и којима је оптерећен њен полицијски
апарат на том пољу. Користећи, али не злоупотребљавајући слободу
научне мисли, у монографији сам представио неке нове релације и
класификације безбедносних појмова и феномена.
Монографија је настала и као израз жеље да се научној, стручној,
али и широј читалачкој јавности презентује феномен регионалне
полицијске сарадње на Западном Балкану, његова актуелност и значај. Посебну циљну групу представљају носиоци политичких функција у Босни и Херцеговини. Наиме, политички представници свих
народа у БиХ морају бити свесни да дневнополитички конфликти
не смеју да ометају ефикасну и ефективну сарадњу са полицијским
службама других држава. Такође, монографија може користити високом полицијском менаџменту у Босни и Херцеговини приликом
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дефинисања стратегије, приоритета и интереса. Сматрам да ће
публикација послужити и оним највреднијим студентима многих
друштвених факултета који желе да прошире своје видике и знања.
Ти млади људи, као носиоци друштвених промена и развоја, треба
да утичу на изградњу безбедносне заједнице у региону, заједнице
у којој неће бити места конфликту и мржњи. Само таква заједница
може успешно да се носи са пошастима овог простора и времена, као
што су тероризам и насилни екстремизам, трговима људима, наркотицима и оружјем, финансијски криминал и корупција, илегалне
миграције и др. Надам се да ће монографија служити и као добар
подстицај за даља истраживања регионалне полицијске сарадње, уз
мултисекторски и мултидисциплинарни приступ.
Узевши у обзир сву комплексност и актуелност проблематике, али
и моју „академску незрелост“, потпуно сам свестан могућих недостатака и недоречености. У том смислу, отворен сам за све критике,
примедбе и сугестије на рачун ове монографије.
Захваљујем се рецензентима, проф. др Миодрагу Симовићу и проф.
др Душку Вејновићу. Посебну захвалност на стручној и пријатељској
помоћи дугујем: пуковнику Велимиру Кевцу (официр Војске Србије
у пензији), проф. др Зорану Кековићу (Факултет безбедности Београд), проф. др Урошу Пени (Правни факултет Источно Сарајево),
проф. др Драгомиру Јовичићу (Факултет безбједносних наука Бања
Лука), др Гојку Шетки (Факултет безбједносних наука Бања Лука),
проф. в. шк. др Маиду Пајевићу (Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова Мостар), мср Александру Миладиновићу
(Полицијска академија Бања Лука) и Срети Аничићу (директор
Агенције за обезбјеђење лица и имовине „Бонд“ д. о. о.).
Коначно, захвалност дугујем породици и пријатељима којису често
трпели због израде овог рада. Највећа захвалност, ипак, припада
мом оцу, др Бориславу Ђукићу, који је најзаслужнији за мој животни, академски и професионални развој.
П. С. Захваљујем се и онима који су ми „одмагали“, ни без њих не
бих успео.
У Растоци, о Никољдану 2020. године.
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1. УВОД
По окончању Хладног рата десиле су се значајне промене у безбедносној архитектури света. До тада, сви безбедносни феномени,
укључујући међудржавне односе, били су детерминисани борбом
два супротстављена блока – НАТО алијансе предвођене Сједињеним Америчким Државама и Варшавског пакта предвођеног Савезом Совјетских Социјалистичких Република. У том смислу, значај,
интензитет, модалитети и нивои међународне полицијске сарадње
били су одређени тим глобалним безбедносним динамикама. Дакле, овај важан сегмент међународних односа који обухвата сарадњу служби за спровођење закона различитих држава, дуго је био
засењен Хладним ратом, уклапајући се, теоријски и практично, у
тадашњу безбедносну парадигму.
Безбедносна парадигма се, у постхладноратовском амбијенту, значајно изменила, а једна од најзначајнијих промена односила се на
интензивирање регионалних безбедносних динамика. Бери Бузен и
Уле Вејвер су развили теорију регионалног безбедносног комплекса која наглашава безбедносне међузависности унутар различитих
региона. Једноставно речено, државе које припадају једном регионалном безбедносном комплексу имају заједничке безбедносне
проблеме које морају заједнички решавати. Ту долазимо и до појма
регионалне полицијске сарадње. Значај међусобне сарадње служби
за спровођење закона држава неког региона нагло је порастао услед
савремених трендова чвршћег регионалног повезивања и јачања регионалних безбедносних идентитета и институција.
Тема ове монографије јесте регионална полицијска сарадња на Западном Балкану, са посебним освртом на полицијски систем једне
од земаља овог региона – Босне и Херцеговине. Западни Балкан
означавамо као регионални безбедносни поткомплекс који представља само део ширег, европског комплекса. Чине га све државе
претходне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, без
Словеније, а укључујући Албанију. Ради се о региону који је имао веома бурну прошлост и који је и данас, по много чему, специфичан.
Односе између држава Западног Балкана детерминишу нерешена
питања из прошлости, веома интензивне регионалне безбедносне
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динамике, као и пројекције интереса глобалних сила. Међутим, и у
таквим околностима, регионална полицијска сарадња је императив
у борби против тероризма, илегалних миграција, транснационалног организованог криминала и других озбиљних претњи и изазова
по регионалну безбедност и стабилност.
У постојећој литератури, уџбеницима, монографијама, чланцима и
студијама, теме везане за међународну полицијску сарадњу широко
су заступљене. Међутим, та питања махом су обрађена са правног,
политичког, и/или историјског аспекта, док је шири, геополитички
и безбедносни контекст, прилично запостављен. Поред тога, међународна полицијска сарадња обично се анализира на глобалном
нивоу, док се регионални ниво анализе користи веома ретко.Исто
тако, ако говоримо о Западном Балкану, у литератури je, као ниво
анализе, обично третиран регион Југоисточне Европе у целини (са
Западним Балканом као саставним делом). Будући да регионалне
безбедносне динамике више нису толико интензивне у регији коју
означавамо синтагмом Југоисточна Европа, сматрамо да је фокус
потребно пребацити искључиво на регионални безбедносни поткомплекс Западни Балкан.
Кроз ову монографију ћемо управо покушати да на темељима теорије регионалног безбедносног (пот)комплекса, сагледамо регионалну полицијску сарадњу на Западном Балкану. Садржајно, монографија се састоји из четири дела.
У првом делу монографијесе, са теоријског аспекта, обрађују појам,
настанак, развој и модели међународне, односно регионалне полицијске сарадње. Поред овога, представљене су основе теорије регионалног безбедносног (пот)комплекса Берија Бузена и Улеа Вејвера.
Такође, ова теорија је доведена у теоријску везу са међународном
полицијском сарадњом.
Други део монографије резервисан је за основне геополитичке и безбедносне карактеристике регионалног безбедносног поткомплекса
Западни Балкан. Било је рећи о регионалним безбедносним динамикама, утицајима глобалних сила у региону, те главним безбедносним изазовима, ризицима и претњама. На крају, говорили смо
о могућим (политичко-безбедносним) сценаријима у регионалном
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безбедносном поткомплексу Западни Балкан.
Трећи део монографије, уједно и централни, бави се институционализацијом регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану.
Будући да је регионални безбедносни поткомплекс Западни Балкан део европског комплекса, на почетку је направљен краћи осврт
на институционализацију регионалне полицијске сарадње на европском нивоу. Затим, говори се о Европској унији као најзначајнијем спољном актеру који је утицао на изградњу и развој регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану, те о препрекама
са којима је био суочен тај процес. Напослетку, дат је преглед мреже
најважнијих регионалних безбедносних иницијатива на Западном
Балкану које се, директно или индиректно, односе на регионалну
полицијску сарадњу.
Коначно, у петом делу монографије направљен је осврт на полицијски систем Босне и Херцеговине у контексту регионалне полицијске
сарадње на Западном Балкану. Иначе, Босна и Херцеговина специфична је по томе што питање њеног коначног уставно-политичког
статуса представља један од два основна проблема у западнобалканском поткомплексу. Поред тога, њен полицијски систем као одраз
административно-територијалног уређења је веома сложен, што доста отежава партиципацију државе на плану регионалне полицијске
сарадње. Након прегледа основних карактеристика геополитичког
окружења Босне и Херцеговине и основних карактеристика полицијског система Босне и Херцеговине, речи је било о нормативним,
организационим (институционалним) и функционалним аспектима учешћа ове земље у регионалној полицијској сарадњи.
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2. ПОЈАМ, НАСТАНАК И РАЗВОЈ РЕГИОНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ
Не можемо а да не приметимо везу која постоји између настанка
и развоја регионалне полицијске сарадње и развоја теорије регионалног безбедносног комплекса. Ова теорија настала је као резултат
потребе да се допуни тадашњи теоријски оквир за анализу међународне безбедности. То је свакако довело и до одређених промена
у приступу проучавању међународне полицијске сарадње. Наиме,
теорија регионалног безбедносног комплекса временом је постала
један од најистакнутијих и најупотребљивијих теоријских оквира у
студијама наука безбедности, а регионални безбедносни (пот)комплекси постали су изузетно значајан ниво анализе и по питању сарадње служби за спровођење закона.
Дакле, да бисмо дошли до ваљаног појмовног одређења регионалне
полицијске сарадње, морамо поћи од појма и садржаја међународне полицијске сарадње. Након тога, применом теорије регионалног
безбедносног (пот)комплекса као теоријског оквира, можемо дефинисати и регионалну полицијску сарадњу.
2.1. Појам и карактеристике међународне полицијске сарадње
Међународна полицијска сарадња није резултат савремених међународних односа и процеса глобализације. Различити модалитети
полицијске сарадње познати су од тренутка настајања полицијске
професије, али институционализовани облици јављају се тек у XIX
веку. У прошлости је полицијска сарадња коришћена у политичке
сврхе, у борби против опозиције и политичких неистомишљеника,
a у савремениммеђународним односима полицијска сарадња представља један од начина сузбијања прекограничног организованог
криминала (Водич кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015).
Безбедносна међузависност једна је од основних карактеристика
савременог света, а криминалитет већ одавно не познаје и не признаје државне границе. Мобилност извршилаца кривичних дела и
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(интернационалних) криминалних група је нус-продукт међународних интеграционих процеса ношених крилима глобализације
и либерализације тржишне економије. Пад СССР-а, формирање
Шенгенске зоне унутар Европске уније, појава нових глобалних и
безбедносних облика комуникација и веома разгранати сви облици међународног саобраћаја допринели су стварању криминалних
организација које могу да делују преко граница у бројним земљама,
без великог ризика (Пикарели, 2012). Тако је данас готово немогуће
говорити о организованом криминалитету који на овај или онај начин не прелази оквире једне државе, узимајући у обзир чињеницу
да криминалне организације лоциране у разним државама успостављају односе сарадње, настојећи да остваре већи профит и јачи
утицај (Бошковић, 2004). Исто тако, немогуће је говорити о терористичкој активности која нема неку међународну или, пак, регионалну црту1, а „међународност као префикс теоризма, чини врх
оштрице претећег копља криминалних активности, чији модалитети испољавања све мање познају етничке и територијалне границе
савремених народа и држава“ (Крстић, 2015, стр. 313).
По својој природи, транснационални организовани криминал и тероризамсу питања међународне безбедности и свакако су предмет
колективне акције држава. Савремени процес секуритизацијемиграција само је појачао потребу заједничког ангажовања и сарадње
свих субјеката међународног права на пољу безбедности (при томе
мислимо на најширу интерпретацију појма безбедности). Готово свака међународна организација (Уједињене нације, Европска
унија, СТО), без обзира на њену основну делатност, покушала је да
да свој допринос борби против међународног криминала. Такве активности резултирале су бројним билатералним и мултилатералним уговорима између држава чланица. Део тих уговора односио се
на међусобну сарадњу правосудних органаи безбедносних служби
различитих земаља, док је други део третирао супротстављање појединим облицима криминалитета (тероризам, прање новца, илегални промет опојних дрога, трговина људима и др.) – (Joubert & Bevers,
1     Нпр. терориста потиче из државе А, обучаван је у држави Б, средства за
извршење терористичког акта набавио је у држави В, терористички напад се
догодио у држави Г, жртве напада потичу из више различитих држава...
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1996). Паралелно са тим, прилагођени су постојећи и изграђени
нови институционални капацитети за међународну сарадњу.
Дакле, conditio sine qua non ефикасног управљања савременим
безбедносним ризицама, ефикасног супротстављања глобалним
претњама и, пре свега, квалитетног стратешког оквира за сузбијање
транснационалног криминала јесте утемељење и константно унапређивање међународне кривичноправне сарадње. Основни видови међународне сарадње држава у кривичним стварима су:
• међународна сарадња правосудних органа (међународна кривичноправна помоћ) и
• међународна полицијска сарадња – предворје међународне кривичноправне помоћи (Иветић и Росић, 2015).
Постоје различите дефиниције међународне полицијске сарадње.
Будући да неки аутори сматрају да је међународна полицијска сарадња део међународне кривичноправне помоћи, могли бисмо
поћи од дефиниције исте. Међународну кривичноправну помоћ
можемо одредити као „предузимање појединих радњи кривичног
поступка од стране домаћих судова или других државних органа по
молби страних процесних органа, односно предузимање процесних
радњи страних процесних органа (судова и других органа) по молби домаћих судова“ (Бановић и Бејатовић, 2011, стр. 319). У дефиницији видимо да се поред судова као субјекти пружања међународне кривичноправне помоћи наводе и други државни органи, у које
свакако убрајамо и полицију. Тако профеоср Никач (2003, стр. 81)
сматра да је „међународна полицијска сарадња саставни део међународне кривичноправне помоћи и у највећем броју случајева претходи међународној судској сарадњи, јер органима правосуђа омогућава да остваре процесне и законске претпоставке за отпочињање,
вођење и окончање кривичног поступка.“
Генерално, полицијска сарадња подразумева интеракцију две или
више полицијских агенција (укључујући и државне и приватне
агенције) у сврху размене криминалистичко-обавештајних података, спровођења истрага и, на крају, хапшења осумњичених. Међународна полицијска сарадња је динамичан процес размене криминалистичко-обавештајних података преко државних и геополитичких
граница (Lemieux, 2013).
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Будимир Бабовић (1997) разликује међународну полицијску сарадњу у ширем и у ужем смислу. У ширем смислу, међународну полицијску сарадњу одређујемо као интегрални део свеукупне међународне сарадње која има политички карактер и која се, као таква,
одвија између субјеката међународног права – држава и међународних организација. У ужем смислу, међународна полицијска сарадња схваћена је као однос између држава и њихових полицијских
структура успостављен ради очувања међународног јавног поретка
и заједничке реакције на транснационални криминал. Ради се, дакле, о званичним међудржавним односима, тј. односима званичних
полицијских органа различитих држава.
Професор Елдан Мујановић (2015, стр. 9) међународну полицијску
сарадњу дефинише као „сарадњу између полицијских тијела различитих држава коју наведена тијела предузимају на темељу захтјева
друге државе или међународне организације, при том поступајући
према међународним или националним полицијским прописима.“
Иветић и Росић (2015, стр. 29) под међународном полицијском сарадњом подразумевају „све активности које полицијске агенције једне државе спроводе у циљу извршавања својих редовних, законом
одређених задатака, а при чему сарађују са полицијским или правосудним органима других држава или међународним организацијама, а у складу са одговарајућим међународним споразумом.“ Исти
аутори додају и то да субјекти међународне полицијске сарадње
нису искључиво међународне полицијске организације, већ и свака међународна организација која помаже државним полицијским
агенцијама у извршавању њихових задатака.
На основу ових дефиниција можемо одредити и неке карактеристике међународне полицијске сарадње (субјекте, предмет, садржај).
Субјекти међународне полицијске сарадње су: националне полицијске организације, правосудни органи (судови, тужилаштва, органи за извршење кривичних санкција), недржавне (невладине) организације и међународне организације (не само полицијске).
Међународна полицијска сарадња је динамична област чији се
опсег активности свакодневно повећава. У првим институционалним облицима њен садржај је обухватао два сегмента: успостављање
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система мера трагања и убрзани начин размене података између држава чланица (Иветић и Миладиновић, 2013). На актуелном нивоу
развоја, предмет и садржај међународне полицијске сарадње чине:
• размена информација,
• предузимање одговарајућих оперативно-тактичких мера и процесних радњи на молбу стране државе (потрага, хапшење, саслушање, притвор, екстрадиција),
• заједничке акције („разбијање“ регионалних криминалних
мрежа),
• сарадња у техничко-логистичком домену,
• полицијска обука и др. (Никач и Јурас, 2015).
Битна карактеристика међународне полицијске сарадње јесте и то
да се она заснива на националном и међународном полицијском
праву, на одређеним институционалним механизмима, као и на постојању одређених информационих система и база података. Поред
овог формалног дела, морамо поменути и могућности неформалних контаката полицијских официра из различитих земаља. Овај
неформални вид сарадње одувек је био важан на свим нивоима,
али његов значај свакако је порастао у условима када су сви видови међународног саобраћаја високо развијени, а посебно информационо-комуникациони канали и технологије. Треба приметити да
глобални интеграциони процеси нису довели само до повезивања
криминалаца и криминалних група. Наиме, полицијски службеници и полицијски руководиоци такође комунуцирају и сарађују са
колегама широм света. Комбиновање формалних и неформалних
видова полицијске сарадње свакако се препоручује.
Лидер светске борбе против међународног криминала и синоним
међународне полицијске сарадње свакако је Међунардна организација криминалистичке полиције – ИНТЕРПОЛ2. Интерпол представља највећу светску полицијску организацијукоја данас броји
укупно 194 државе чланице. Основан је 1923. године с циљем интернационализације полицијске сарадње и то као одговор на пораст
интернационалног криминала након Првог светског рата. Интепол
2     https://www.interpol.int/
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има свој статут, заставу и амблем. Седиште Интерпола налази се у
Лиону, Француска. Треба нагласити и то да Интерпол не представља
никакву наднационалну полицију, то је напросто глобална мрежа
која омогућава сарадњу између криминалистичких полиција различитих држава. Рад Интерпола концентрисан је на најактуелније
сегменте међународног криминала, као што су:транснационални
организовани криминал;тероризам; илегалне миграције;деликти из
домена међународног ратног и хуманитарног права;трговина наркотицима, људима и оружјем; привредни криминал и корупција,
високотехнолошки криминал и др. Руководећа и радна тела Интерпола су Генерална скупштина, Извршни комитет, Генерални секретар, те Генерални секретаријат као стручни и административно-технички орган. Такође, у полицијски систем сваке државе чланице Интерпола инкорпориран је Национални централни биро. Ови бирои
представљају контакт тачке путем којих националне полиције држава чланица врше међусобну размену информација, али и одржавају
стални контакт са Генералним секретаријатом Интерпола. Интерпол се финансира из котизација држава чланица (Никач, 2003).
На крају, не смемо изоставити полицијску дипломатију као специфичан вид међународне полицијске сарадње. Полицијску дипломатију можемо дефинисати као „ланац мера и поступака у упућивању
полицијских службеника и органа из једног међународно признатог субјекта (међународно призната држава, званична међународна
организација) у други у службеном својству, који, притом, поседују
одређене имунитете и привилегије у међународном субјекту у оквиру којег се акредитују, при чему извршавају задатке од важности за
супротстављање, спречавање и борбу против међународних изазова, ризика и претњи безбедности“ (Кекић и Субошић, 2009, стр.
147). Полицијско-дипломатски представници су полицијски аташе
и официр за везу.
2.2. Теорија регионалног безбедносног комплекса
и међународна полицијска сарадња
У студијама безбедности дуго су доминирала два нивоа анализе –
међународни систем и државе/нације, да би у постхладноратовском
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периоду дошло до проширења истраживачког, али и практичног
поља студија безбедности, и то у више праваца – на доле, ка горе
и бочно. Наимe, падом Берлинског зида изазвана је промена глобалне безбедносне констелације, што је значило и крај биполарног
међународног поретка. Након имплозије СССР-а, свет се изменио
толико да је класична безбедносна парадигма постала преуска и
неосетљива на многе суштинске проблеме безбедности. Наочаре
кроз које је посматран свет из доба Хладног рата просто су морале
бити замењене много осетљивијим сочивима. Због тога је наступило
преиспитивање теоријског оквира за анализу међународне и/или
националне безбедности, при чему су идентификовани бројни недостаци тадашњегконцептуалног апарата. Од тада, концепт безбедности почео је да се увећава и по хоризонталној (пребацивање фокуса са војних на невојне претње, енвиронментални, енергетски и
социјетални сектор), али и по вертикалној оси (појединац и региони
као нивои анализе) - (Buzan, 1997; Липовац, 2014; Кучековић, 2014).
Такође, по први пут у историји, главне безбедносне претње нису
долазиле од стране моћних и, условно речено, агресивних држава.
Напротив, проблем су постале слабе, тзв. неуспеле државе, које нису
биле у могућности да обезбеде минимум животних услова за властито становништво (Jazbec, 2009).
Све промене везане за крај хладноратовске ере подстакле су регионалне безбедносне динамике и довеле до скидања тзв. глобалног
„прекривача“(„overlay“) са многобројних безбедносних жаришта
у свету. До тада, готово сви феномени који су носили безбедносни
предзнак били су детерминисани глобалном динамиком борбе две
суперсиле – САД-а и СССР-а. Сви односи у свету, како они који су
подразумевали конфликт, тако и односи сарадње, били су под утицајем те глобалне динамике. Након тога, стварањем униполарног
поретка, интензивирани су односи конфликта, надметања или,
пак, сарадње између мањих земаља на регионалном нивоу, а који не
подлежу утицајунеке веће силе (Ејдус, 2012; Липовац, 2016). Дакле,
завршетак Хладног рата подстакао је интересовање за регионалну
безбедност, тј. безбедност региона. Регион представља низ „судбински повезаних и блиских држава у географском смислу, између
којих је успостављен јасан и значајан подсистем безбједносних односа“ (Вејновић и Обреновић, 2019, стр. 122), aрегионална безбедност
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представља тежњу ка одсуству претњи у истом. Реч је заправо о
механизму усмереном на превазилажење стереотипа историјских
непријатељстава између суседа и изградњи безбедносне међузависности. Овај аналитички ниво погодан је за разумевање оних безбедносних изазова који се генеришу на регионалном нивоу и који се,
као такви, само на том нивоу могу и превазићи (Buzan & Weaver,
2003; Мијалковић, 2011). Један од најзначајнијих постхладноратовских теоријских приступа (ако не и најзначајнинји), а у коме се тематизује регионална безбедносна динамика, јесте Теорија регионалног безбедносног комплекса.
Теорију регионалног безбедносног комплекса (у даљем тексту: ТРБК)
развијали су, у својим радовима, Бери Бузен и Уле Вејвер, у периоду
од 1983. до 2003. године (Buzan, 1983; Buzan & Rizvi, 1986; Buzan, 1991;
Buzan et al., 1998; Buzan & Weaver, 2003). Циљ ових научника био је
да неутралишу тенденцију (нео)реалиста да умање значај регионалног нивоа у безбедносној анализи, као и тенденцију глобалиста да
овај ниво укину (Вучић и Миленковић, 2014). Концепт „регионалног
безбедносног комплекса“ прешао је, дакле, дуг развојни пут који је
трајао неких двадесет година, да бисмо, на крају, коначно добили
једну утемељену и заокружену ТРБК. За потребе ове монографије,
узећемо у разматрање само тзв. ревидирану ТРБК.3 Дакле, Бузен и
Вејвер (2003, стр. 44) регионални безбедносни комплекс дефинишу као „скуп јединица чији су главни процеси секуритизације и/
или десекуритизације толико повезани да се њихови безбедносни
проблеми не могу разложно анализирати или решавати одвојено“.
Они такође сматрају да је ТРБК потребно обогатити теоријом секуритизације4, како бисмо, уопште, били у могућности да разумемо
услове под којима је настао конкретан РБК. У том смислу, теорија
3     Иначе се прави разлика између „класичне“ ТРБК, ТРБК „изван класичног“
одређења, као и ревидиране ТРБК која представља коначан теоријски апарат.
4     Теорија секуритизације објашњава како се нека појава генерише као
безбедносна претња и део је укупног теоријског доприноса Берија Бузена и
Уле Вејвера савременим студијама безбедности. Секуритизација подразумева,
најједноставније речено, неселективно приписивање атрибута безбедности
некој друштвеној појави, од стране политичких елита, како би јавност ту појаву
схватила као безбедносну претњу и тако дала легитимитет за деловање политичке
и безбедносне заједнице.
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секуритизације омогућава да схватимо како је дошло до секуритизације одређених појава у региону, тј. како су неке друштвене појаве добиле доминантно безбедносни предзнак. Управо на тај начин
ћемо касније моћи разумети и генезу настанка одређене безбедносне међузависности у региону, као и етиологију регионалне безбедносне динамике која том региону даје сва обележја РБК (Липовац,
2016).
ТРБК је несумњиво истакла важност регионалног нивоа анализе
у науци безбедности. Међутим, дискусије о РБК не нуде коначно
решење проблема са којима се државе суочавају на нивоу региона.
Пре би се могло рећи да исте генеришу читав низ нових питања
и дилема. Централно питање било би, свакако, питање начина на
који државе могу управљати властитом безбедношћу на регионалном нивоу, узевши у обзир да на структуру РБКутичу шаблони
пријатељства и непријатељства (социјални конструктивизам), као
и расподела моћи између главних држава (различит степен развоја
држава чланица, неравномерна расподела ресурса и др.) – (Вејновић
и Обреновић, 2019). Управо ту долазимо до регионалне безбедносне
сарадње, њеног значаја, њених механизама и регионалних безбедносних организација. Државе морају да буду свесне неопходности
сарадње са другим државама које, заједно с њима, улазе у границе неког регионалног безбедносног комплекса или поткомплекса.
Те државе се суочавају са истим проблемима које морају решавати
заједно и, у ту сврху, изграђивати кооперативне норме и структуре,
стварањем унутардржавних механизама и заједничких (регионалних) институција којеунапређују безбедност кроз поверење и промоцију заједничких вредности. Стварност међународних односа
фаворизује концепт изградње више регионалних система сарадње
у безбедности који би у догледној будућности могли прерасти у
својеврсну глобалну федерацију тих система (Бајагић, 2007).
Према мишљењу Луизе Фосет, од краја Хладног рата па наовамо,
регионалне институције су допринеле уређенијим односима између држава, нарочито ако говоримо о сарадњи. Ова ауторка даје и
одређење регионалних безбедносних институција као организација
чије повеље садрже отворено указивање на сарадњу у одбрамбеном,
безбедносном и спољно-политичком смислу. Та сарадња има две
28

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

карактеристике. Прво, регионализам у области безбедности подстакнут је променама у међународном систему које су од држава
захтевале да реагују на измене у глобалној и регионалној равнотежи
моћи, а сарадња је била средство све веће безбедноси, али и утицаја и
моћи погађања. Друго, државе цене институције. Пружајући основу
за боље предвиђање сарадње и преговора у међузависном свету (поготово региону), регионалне организације су постале непроцењиво
оруђе дипломатије и државништва. (Фосет, 2012).
Видели смо, дакле, како је постхладноратовска афирмација регионалног нивоа анализе у студијама безбедности, теоријски подржана
од стране ТРБК, утицала на квалитет и садржај међународне безбедносне сарадње. То је несумњиво довело и до промене приступа проучавању предмета, концепата и метода међународне полицијске
сарадње. Да поједноставимо, регионална димензија међународне
полицијске сарадње много је добила на значају.
2.3. Регионална полицијска сарадња – појам и модели
Међународна полицијска сарадња одвија се на билатералном, регионалном и глобалном (мултилатералном) плану. Савремени трендови чвршћег регионалног повезивања и јачања регионалних безбедносних идентитета су у први план гурнули регионалну сарадњу.
Регионална сарадња има различите облике и углавном се односи
на поједине безбедносне изазове, ризике и претње, као и различите
облике рада полиције и правосуђа. Наравно, потребно је имати у
виду специфичности конкретног регона у смислу геополитичких и
безбедносних околности које су од значаја за боље међусобне односе
држава и сарадњу (Никач и Јурас, 2015). Регионалну полицијску сарадњу могли бисмо одредити као однос између држава које припадају истом регионалном безбедносном (пот)комплексу и однос њихових полицијских органа који се успоставља с циљем предузимања
заједничких активности ради решавања заједничких безбедносних
проблема.
Можемо разликовати два модела регионалне полицијске сарадње –
хоризонтални и вертикални модел.
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Хоризонтални модел полицијске сарадње обухвата:
• усвојене државне стратешке документе (стратегије или планови
органа унутрашњих послова);
• утврђене приоритете у међународној сарадњи;
• интересе државних и недржавних актера (Bigo, 1996).
Овај модел бисмо могли илустровати формулом: стратегија + приоритет + интерес = полицијска сарадња. Такође, према хоризонталном
моделу, постоје три саставна чиниоца полицијске сарадње. Први чинилац односи се на постојање таквог геополитичког окружења које
захтева убрзану размену оних информација које се традиционално
чувају у оквирима националне државе. Пример таквог окружења
јесте и регионални безбедосни поткомплекс Западни Балкан, кроз
који пролазе путеви трговине наркотицима, али и путеви којима
мигранти настоје да дођу до развијених земаља Западне Европе. Размена података подразумева изградњу информационих система који
су доступни свим актерима (Шенгенски информациони систем).
Најзад, интензитет полицијске сарадње зависи и од способности држава одређеног региона да реагују на безбедносне изазове, ризике
и претње на основама одређеног правног или институционалног
оквира. Други чинилац који је неопходан за успешну полицијску
сарадњу јесу доступни материјални, финансијски и људски ресурси, у смислу информационих система који подупиру размену података, буџета и стручњака из полицијских и правосудних структура.
Коначно, трећи чинилац односи се на организациону структуру
рада полицијских иницијатива – преко неформалних контаката полицијских руководилаца па све до изграђених институционалних
механизама (који се често развију из неформалних контаката), као
што су Еуропол или Интерпол (Водич кроз сарадњу у унутрашњим
пословима у Европској унији, 2015). Према томе, системски приступ
применом хоризонталног модела полицијске сарадње подразумевао би „заједнични поглед на безбедносне изазове, ризике и претње
региона, преточен у мултилатералне правне и институционалне
механизме међународне полицијске сарадње, уз ефективну употребу ресурса и прилагођавање томе одговарајуће организационе
структуре полицијских форума“ (Кековић и Димитријевић, 2017,
стр. 165).
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Вертикални модел полицијске сарадње обухвата три нивоа анализе – макро ниво, мезо ниво и микро ниво (Benyon, 1996). На макро
(државном) нивоу утврђују се политике унутрашње безбедности
и основни начини сарадње. Другим речима, држава изражава (не)
спремност за сарадњу са другим државама региона по питању заједничких безбедносних изазова и, сходно томе, ратификује одређене
међународне споразуме и усклађује национално законодавство са
стандардима међународне полицијске сарадње. На мезо нивоу анализирају се организациона структура, пракса и постојеће процедуре за рад полицијских служби. Сарадња на овом нивоу подразумева
и креирање профила полицијских службеника који ће знати да раде
са криминалистичко-обавештајним подацима. Ти службеници постају тзв. полицијске дипломате. Полицијске радње на микро нивоу
односе се на конкретне полицијске истражне активности – формирање заједничких истражних тимова, размена полицијских службеника и заједничке обуке (Водич кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској унији, 2015).
Потребе регионалне полицијске сарадње објашњавају предности и недостатке централизованог и децентрализованог модела
управљања информацијама. Централизовани модел подразумева
постојање посебне организационе јединице унутар националног
полицијског система чија надлежност се односи на слање и примање
података. Та служба координише све активности везане за међународну полицијску сарадњу. Овакав модел не одговара савременим
приликама у међународним односима. Са друге стране, децентрализовани модел омогућава свим организационим деловима националног полицијског система размену података са партнерским
службама у иностранству. Никакав централни орган нема потребу
и обавезу да се укључује у овакав вид комуникације. Овим моделом,
пак, руши се принцип суверенитета, док брзина размене података
често није задовољавајућа услед укључености великог броја организационих јединица полиције. У пракси се препоручује комбиновање ова два начина са хоризонталним и вертикалним моделом.
У средишту таквог промишљања налази се концепт управљања на
више нивоа – вертикални, који подразумева стандардну комуникацију између традиционалних бирократских институција држава,
док се хоризонтални односи на директне функционалне контакте
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(Водич кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској унији,
2015; Кековић и Димитријевић, 2017).
Постоји више инструмената и техника регионалне сарадње на
чијем основу се одвијају активности регионалних иницијатива. Основ сарадње дефинише се на политичком нивоу, путем закључака
и декларација. Након тога следи конкретизација кроз разне акционе планове и програме, а потом и конкретни пројекти. Регионалне
иницијативе такође утичу на развој специфичних правних инструмената („меморандуми о разумевању“, „декларације о намери“)
којима се државе региона у политичком и/или правном смислу
обавезују на сарадњу у одређеној области. Најзад, у склопу потреба
за реализацијом конкретних активности регионалних иницијатива,
наилазимо на мањи број обавезујућих споразума, који се, такође,
односе на доста конкретне и уско дефинисане области сарадње. У
том смислу, систем регионалних иницијатива представља посебну
групу међународних организација/форума, које често немају пуни
правни субјективитет, нити се сматрају субјектима међународног
права, али које развијају специфичне облике функционисања и
правила, па тиме и играју сасвим посебну, оригиналну и јединствену улогу у међудржавној сарадњи (Лопандић и Кроња, 2010).
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3. РЕГИОНАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ ПОТКОМПЛЕКС
ЗАПАДНИ БАЛКАН
Утемељивачи ТРБК, Бузен и Вејвер (2003) много су говорили о Европском регионалном безбедносном комплексу. У оквиру тог комплекса, они издвајају Балкан, као целину која се, по много чему,
разликује од остатка Европе, односно као засебан регионални безбедносни поткомплекс. Поткомплекс, у принципу, има исто појмовно одређење и исте карактеристике као и регионални безбедносни комплекс, с тим што је поткомплекс чврсто инкорпориран у
већи РБК. Поткомплекс обухвата другачије шаблоне безбедносне
интеракције (углавном оријентисане ка унутра), али су ти шаблони ипак обухваћени ширим шаблонима који детерминишу РБК
као целину. Ипак, став да Балкан (у целини) представља регионални безбедносни поткомплекс, доста је дискутабилан. Наиме,
Бузен и Вејвер нигде необјашњавају зашто су односи свих држава
Балканског полуострва испреплетени, као нпр. где је безбедносна
међузависност између Србије и Грчке или између БиХ и Бугарске.
Дакле, ако посматрамо ниво Балкана у целини, не можемо пронаћи
онај најмањи заједнички садржилац који би покренуо интензивне
регионалне безбедносне динамике (Липовац, 2016). Наравно, морамо уобзирити и то да су се, од времена публиковања Бузеновог
и Вејверовог дела, 2003. године, неке ствари на Балкану измениле,
тако да више не можемо говорити о неким међузависностима између балканских држава које су тада постојале.
Налазимо да је регионална безбедносна динамика далеко интензивнија на простору који се у савременом геополитичком дискурсу
назива Западни Балкан, него ли у остатку Балканског полуострва.
Тиме оправдавамо идеју да,као основни ниво анализе регионалне
полицијске сарадње, узмемо регионални безбедносни поткомплекс
Западни Балкан (у даљем тексту: ЗБПК).
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3.1. Појам Западног Балкана
Термин „Западни Балкан“се, у јавном дискурсу, учестало користи
последњих петнаестак година.Овај термин истиснуо је (али не потпуно) кованицу „Југоисточна Европа“. У томе можемо препознати
интенцију модерних европских бирократа да односнирегион одреде једним називом који уопште неће садржати име старог континента. На тај начин би Европска унија и њене чланице добиле једну
„терминолошку битку“ са неинтегрисаним делом Европе.
Регион Западног Балкана формално је одређен усвајањем„Солунске агенде за државе Западног Балкана“ (European Council, 2003), а
овакав термин помиње се и у неким ранијим документима Европске
уније. Његова употреба интензивирана је у медијским круговима
након што су Румунија и Бугарска постале чланице ЕУ, 2007. године. Ипак, не бисмо могли рећи да се овај термин није користио и пре
тога. Постоје извесни штампани извори који потичу чак из XIX века,
а у којима се помиње баш Западни Балкан. Дакле, није у потпуности
основано оно раширено уверење да термин Западни Балкан „представља само „неологизам модерних европских бирократа“ (Липовац, 2016, стр. 171).
У савременим међународним односима, као и у низу докумената
Европске уније општеприхваћено је становиште по коме Западни
Балкан чине све државе настале распадом претходне СФРЈ (осим
Словеније) и Албанија - дакле Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Северна Македонија и Албанија. 5 Можемо рећи да се ради о државама које су,
изворно, део процеса Стабилизације и придруживања. Једна од основних (за ЕУ свакако основна) карактеристика овог региона јесте
неинтегрисаност. Међутим, неинтегрисаност није (довољан) показатељ (безбедносне) међузависности држава које га чине. Осим тога,
Хрватска је постала пуноправна чланица ЕУ 2013. год., с тим што
тиме није искључена из западнобалканског поткомплекса. Чланство
у ЕУ само је изменило начин на који ова држава партиципира у регионалној безбедносној динамици дајући јој предност у односу на
остале. Ипак, треба напоменути и то да се Хрватска често перципира
5     Формула „бивша СФР Југославија минус Словенија плус Албанија“.
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као још једна у низу проблематичних држава периферије6, а тиме
и као терет за богате чланице ЕУ (Половић, 2013, стр. 26). Такође,
портал „European Views“који се бави праћењем и анализом тема везаних за функционисање ЕУ, хрватско председање Унијом оценио
је катастрофалним. Портал замера Хрватској на „ћутању пред успоном ауторитаризма у Мађарској“, као и на назадовању демократских стандарда у земљи (Независне новине, 2020).

Слика 1. Регионални безбедносни поткомплекс Западни Балкан7
6     Чланак под насловом „Непозвани гост“ у којем се анализирају проблематични
аспекти уласка Хрватске у ЕУобјављен је крајем јуна 2013. године у немачком
недељнику„Der Spiegel“ (Половић, 2013).
7     Извор: https://epodstanar.com/stanje-nekretnina-u-regiji-zapadni-balkan
приступљено 28. 3. 2020.
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У наставку ћемо покушати изложити оне карактеристике Западног
Балкана које покрећу регионалне безбедносне динамике дајући му
епитет посебног регионалног безбедносног поткомплекса.
3.2. Основне геополитичке и безбедносне карактеристике
Западног Балкана
Већ смо видели да је регионални безбедносни (пот)комплекс одређен релативно трајним, међусобно испреплетеним, шаблонима
(не)пријатељства. Овакви шаблони вековима су присутни на Балкану – никад до краја рашчишћени односи између балканских народа и држава, као и супротстављени интереси великих сила које су
увек покушавале да Балкан прекроје у складу са својим потребама.
Балканске државе су притом мало водиле рачуна о међусобним односима, а више о односима са великим силама, настојећи да у тим
односима остваре „стратешку предност“ над суседима (Обрадовић,
2014). Но, нас превасходно интересује садашњост.
3.2.1. Регионалне безбедносне динамике
Да би горе поменути шаблони непријатељства били у довољној
мери интензивни да подстичу регионалну безбедносну динамику,потребно је да постоје конкретна нерешена (отворена) питања
која још увек представљају камен спотицања за развијање квалитетних односа између држава у (пот)комплексу. Када је у питању
ЗБПК, постоје два главна нерешена регионална проблема: Босна и
Херцеговина и Косово и Метохија.8 (Липовац, 2016). Да ли ће БиХ
бити подељена на две или три државе или ће можда ићи ка унитаризацији? Да ли ће КиМ остати у саставу Републике Србије, бити
део неке „Велике Албаније“ или, пак, бити независна држава? Ова
питања тичу се, мање или више, свих држава и нација региона, уз
незаобилазну улогу суперсиле и великих сила.
Свака јединица ЗБПК прижељкује другачије решење двају наведених проблема. Питање Косова и Метохије од интереса је за све Србе
8     Потенцијални проблем може представљати и албанско питање у Северној
Македонији.
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и све Албанце на Западном Балкану, без обзира у којој држави живе.
Тако су и за све евентуалне промене уставно-правног статуса БиХ
заинтересовани сви Срби (које представљају званична Бањалука и
званични Београд), али и друга два конститутивна народа у БиХ
плус званични Загреб. Уз то, проблеми КиМ и БиХ су повезани тако
да начин решења једног проблема може диктирати начин решења
другог. Примера ради, евентуална независност Косова дала би могућност Републици Српској да, под истим аргументима, захтева исто
решење. Не треба подсећати да је актуелни члан Предсједништва
БиХ из реда српског народа, г. Милорад Додик, више пута најављивао референдум о независности Републике Српске. Дакле, „поред
историјске, политичко-правне, културолошке и језичке блискости
јединица ЗБПК, оно што јасно исцртава границу овог поткомплекса
је инволвираност свих актера и различити (национални) интереси
у погледу коначних решења за КиМ и БиХ“ (Липовац, 2016, стр. 16).
Такође, Липовац (2016) разликује обрасце непријатељства који искључиво подразумевају односе између јединица ЗБПК и оне обрасце који подразумевају учешће бар једног актера који није део Западног Балкана. Унутар ЗБПК, то су следећи обрасци/односи:
• Срби – Хрвати (у Хрватској и Босни иХерцеговини),
• Срби – Албанци (на Косову и Метохији, као и у општинама на
југу Србије (Прешево, Бујановац, Медвеђа)),
• Срби – муслимани/Бошњаци (у Србији, Босни и Херцеговини и,
евентуално, у Црној Гори),
• Македонци – Албанци (у Северној Македонији),
• Срби – Црногорци (у Црној Гори)9,
• потенцијално Црногорци – муслимани/Бошњаци (у Црној
Гори),
• потенцијално Црногорци – Албанци (у Црној Гори),
• потенцијално Хрвати – муслимани/Бошњаци (у Босни и
Херцеговини)10.
9     У референтном раду (Липовац, 2016), образац непријатељства на релацији
Срби – Црногорци у Црној Гори наводи се као потенцијални. Међутим, најновији
догађаји у Црној Гори, у вези са спорним Законом о слободи вјероисповијести,
актуелизовали су овај образац тако да га више не можемо карактерисати као
„потенцијални“.
10     Овај образац додатно је актуелизован избором Жељка Комшића на место
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Поред ових образаца непријатељства, постоје и они који подразумевају учешће једног вањског актера, а који свакако могу довести до
продубљивања тензија у ЗБПК:
• Словенци – Хрвати (питање границе),
• Срби – Мађари (у Србији),
• Бугари – Македонци (у Северној Македонији),
• Албанци – Грци (у Грчкој).11
Поред свих образаца на линијама односа различитих западнобалканских држава/народа, треба поменути и безбедносне динамике
на унутрашњем плану. Највећи проблем ЗБПК је „недовршена“ држава. Наиме, у државама Западног Балкана и даље делују фактори
који на различите начинеометају процес демократизације. На челу
те листе је недостатак сагласности о главним принципима, вредностима и приоритетима политичког и економског система, а посебно
консензуса о неопходности евроатлантских интеграција. Институције не могу да обезбеде владавину права, а грађанско друштво је
нејако и налази се готово под пуним монополом политичких партија. У тим условима, савез између политичких (државних) и криминалних структура је неминовност, а најбољи пример је Албанија.
Њена слаба државна структура и јаки криминални „кланови“ отварају простор за активности организованих криминалних група
(Вучић и Миленковић, 2014). Поред тога, горе описана ситуација отвара простор и за радикалне идеологије, односно за терористичке и
екстремистичке активности одређених радикалних елемената који,
без сумње, делују на простору ЗБПК.
члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа 2018. год.
Званични Загреб је овај избор прогласио нелегитимним, сматрајући га пројекцијом
изборне воље бошњачког народа у БиХ. Интересантно је да су, током кампање
за председничке изборе у Хрватској, два главна кандидата окарактерисала
Комшићев избор нелегитимним, а Зоран Милановић (који је касније и изабран)
је чак поставио и питање легалитета, питајући се колико је то уопште у складу са
Уставом БиХ (Независне новине, текст од 30. 12. 2019.).
11     У референтном раду (Липовац, 2016), наведен је и образац непријатељства на
релацији Грци – Македонци (око назива и идентитета). Ово питање у међувремену
је решено тако што је постигнут компромис, па је тадашња БЈР Македонија
променила назив у „Северна Македонија“.
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3.2.2. Утицаји глобалних сила
Једна од главних теза утемељивача ТРБК јесте да „регионални конфликтни обрасци обликују правце интервенисања глобалних сила“
(Buzan & Weaver, 2003, стр. 52). Већ смо рекли да је балкански простор вековима представљао арену у којој су глобалне силе водиле
борбу за утицај и интересе. Тако је и данас. Утицаји глобалних сила
у постјугословенском, постконфликтном периоду, детерминисани
су процесом глобализације или изградње новог светског поретка
заснованог на униполаризму. Тај униполаризам би подразумевао
доминацију Сједињених Америчких Држава, ширење тзв. западног
либерализма („извоз демократије“), као и неолибералног економског модела (глобално тржиште). Дакле, кључни спољнополитички
фактори који у овом времену опредељујуће утичу на регионалну
безбедносну динамику јесу Сједињене Америчке Државе, НАТО
као оперативно тело „колективне безбедности“, те европске државе
оличене у Европској унији. Међутим, велике силе, као што су Народна Република Кина и Руска Федерација, одавно не седе скрштених руку и на разне начине пројектују своје интересе у ЗБПК. На
тај начин, отварају се својеврсне спољнополитичке алтернативе за
западнобалканске државе („Појас и пут“, „Евроазијска унија“). Такође, не бисмо смели заборавити ни Турску која са ЗБПК има снажне историјске везе и која је, под вођством Р. Т. Ердогана демонстрирала своје неоосманске аспирације.
Несумњиво је да ће велике силе у будућности избегавати сваку врсту директне конфронтације и да ће водити тзв. прокси сукобе. Несумњиво је и то да ће Западни Балкан бити важан „прокси сервер“,
тј. полигон за вођење оваквих сукоба. Дакле, на Западном Балкану
данас имамо тзв.манометрички притисак вањских сила, који преузима облик од војностратегијских до финансијских инвестиција у
енергетику, инфраструктуру, банке и сл. Тај притисак произлази из
три извора:
• Запад (ЕУ и НАТО);
• Исток (Русија и Кина)
• Исламски свет (Турска, земље Заљева) – (Балажиц, 2016).
Сједињене Америчке Државе су, након распада СССР-а, остале
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једина светска суперсила која има могућност да интервенише било
када и било где. Многи аутори заступају становиште да је на помолу
неки нови хладни рат и, у том смислу, САД и Русија међусобно декларишу једна другу као највећу претњу по националну безбедност.
У контексту те конфронтације, простор ЗБПК је изузетно значајан
за САД у смислу спречавања ширења руског утицаја у Европи. Стога, чињеница је да САД сматрају Западни Балкан изузетно важним
комплексом у контексту одбране њихових национланих интереса.
Уколико желимо да сагледамо утицај (присуство) САД-а на Западном Балкану, морамо поћи од НАТО савеза као војно-политичке,
оперативне структуре САД-а. Четири од шест држава ЗБПК су чланице НАТО пакта, и то: Црна Гора, Хрватска, Северна Македонија
и Албанија. Босна и Херцеговина је, доношењем документа под називом „Програм реформи Босне и Херцеговине“, потврдила своја
евроатлантска опредељења. У том смислу, остаје још отворено питање Републике Србије која је, националном политиком, подељена
између запада и истока. На који начин ће таква политика трасирати
геополитички пут Републике Србије зависи од више фактора (коначни статус Косова и Метохије, коначни статус Републике Српске,
проширење Европске уније, питање српско-хрватских односа – могућа блокада са хрватске стране, потенцијално обнављање хладног
рата). Србија тесно сарађује са Алијансом на темељу усвојеног „Индивидуалног акционог плана партнерства“ (IPAP). Приликом разматрања питања уласка ове земље у НАТО, морамо истаћи чињеницу да је Република Србија практично окружена НАТО чланицама. Србија граничи са осам држава, од којих су седам пуноправне
чланице Савеза. Босна и Херцеговина, као осма, опредељена је за
чланство у НАТО. Република Србија ће у будућности свакако сагледавати позитивне и негативне ефекте пуноправног чланства у овој
војно-политичкој алијанси. Уласком у НАТО, Србија дефинитивно
постаје део система колективне одбране чиме се битно мења њена
позиција унутар глобалних и регионалних безбедносних динамика.
Свакако, тиме би Србија постала много значајнији чинилац регионалне безбедносне сарадње. На крају крајева, у условима окружености НАТО чланицама, оправдано можемо поставити питање одрживости неутралности, да не говоримо о окретању неком источном
блоку (Балажиц, 2016; Шекарић, 2019). Међутим, „чињеница је да
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потезање чланства Србије у НАТО, услед емотивне оптерећености
овог питања због релативно скорашње агресије НАТО-а на Савезну
Републику Југославију, може резултовати губљењем подршке и гласова на изборима, што, у крајњем, не популаризује ово питање међу
владајућим политичким елитама“ (Шекарић, 2019, стр. 11). У тај,
назовимо, емотивни/перцептивни сегмент, сврстава се и „братски“
однос српског народа према руском народу и Руској Федерацији.
Политика Европске уније према државама Западног Балкана прошла је кроз неке две фазе. У првој фази, током последње деценије
двадесетог века, Унија је хитним (ad hoc) мерама настојала да одговори на политичку, односно ратну проблематику у региону. У
другој фази та политика је разрађена механизмом стабилизације и
придруживања који, уз закључивање формалног споразума, подразумева интензивну сарадњу Европске уније са односном земљом
региона (Шекарић, 2019). Коначно, можемо рећи да је трећа фаза
почела онда када је прва земља Западног Балкана приступила Унији
и када је потврђена европска перспектива осталих држава. За сада
је, дакле, само Република Хрватска пуноправна чланица ЕУ, док све
остале државе ЗБПК имају статус кандидата (осим БиХ која је потенцијални кандидат). О улози и утицају Европске уније на Западном
Балкану ћемо, свакако, више говорити у наставку монографије.
Даље, поред утицаја са запада, на Западном Балкану све више дувају и источни ветрови. Историјски посматрано, Русија је одувек
настојала да оствари велики утицај на простору целог полуострва.
Данашњи утицај резултат је нових геополитичких и безбедносних
динамика. Наиме, Путинова Русија, у стварању пројекта Евроазијске уније као својеврсне геополитичке замене за Совјетски савез
изводи контрапритисак на Европу и ЕУ преко граница бившег СССР-а. У том смислу је Западни Балкан меки трбух ЕУ: притисак Русије није само одговор на ширење евроатлантских интеграција према истоку него и успостављање бољих преговарачких позиција са
ЕУ и НАТО (Балажиц, 2016). Треба рећи да Русија и даље има јак
утицај на земље ЗБПК као што су Србија или Босна и Хрцеговина.
Узимајући као чињеницу да су САД и њени ЕУ партнери означили
Русију као највећу претњу по националну безбедност, са разлогом
се може очекивати да ће Русија у мисији ометања интереса САД и
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ЕУ употребити сва расположива средства како би заштитила себе
и своје интересе. У том контексту, Русија може да предузме следеће
потезе:
• провоцира политичко-безбедносну нестабилност, с обзиром на
распростањеност „руских агената од интереса” на Западном
Балкану,
• искориштава своје капацитете за вођење асиметричних ратова и
изазивање међународних сукоба,
• економска условљавања (Трифуновић, 2016).
Основно „упориште“ Руске Федерације на Западном Балкану јесте
Република Србија и, генерално, српски народ. Професор Трифуновић (2016, стр. 582) чак сматра да „Русија силом тј. агресијом покушава да спречи поједине земље да постану НАТО чланице“, те да„ова
претња постоји и кад је у питању Република Србија, јер се званична Русија оштро противи да Србија постане НАТО чланица“.Све у
свему, нема сумње да Кремљ настоји да искористи регионалне безбедносне динамике за остварење својих геополитичких аспирација,
при том озбиљно рачунајући на традиционалну повезаност српског
и руског народа. Огроман део српске политичке јавности и даље
перципира Русију као јединог савезника који ће позитивно утицати
на решавање питања Косова. Нешто специфичнија ситуација је у
БиХ, односно Републици Српској, где је актуелна власт, пристанком
на документ „Програм реформи Босне и Херцеговине“, практично
трасирала пут БиХ ка НАТО. Са друге стране, та иста власт у јавности демонстрира отклон према Алијанси, стварајући слику о пуној
сарадњи са Русијом. Ипак, без обзира на присуство Алијансе на Западном Балкану, Руска Федерација остаје озбиљан вањски чинилац
који се, вероватно, никада неће одрећи санстефанских постулата, у
смислу контроле већег дела Балкана.
Током претходне деценије, Народна Републике Кина постала је важан чинилац на регионалном и глобалном нивоу (друга светска
сила), а сведоци смо и њеног појачаног присуства на простору Западног Балкана. Кина је у ЗБПК присутна, пре свега, у економском
смислу, а то присуство део је њеног „пробијања“ на европско тржиште. Упркос томе, „не треба искључити чињеницу да би у будућности, уколико буде тежила да се, по параметрима војне моћи
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приближи тренутно доминантним Сједињеним Америчким Државама,могла да се активнијеукључи у борбу за интересне сфере у
региону Западног Балкана“ (Шекарић, 2019, стр. 18). Поврх свега,
присуство и утицај НР Кине на простору ЗБПК се, по свом карактеру, доста разликује од активности других глобалних сила. У литератури доминира схватање по коме се први пут у историји Балкана
уопште, у виду Кине јавља страни партнер који себе ставља у равноправну позицију са регионалним актерима. Дакле, Кина не третира западнобалканске земље тек као свог „млађег“ или никаквог
економског партнера, нити је, за разлику од осталих, војно присутна
на Западном Балкану. Управо такве могућности даје иницијатива
„Појас и пут“ („Нови пут свиле“). Исто тако, НР Кина, будући да наступа чисто са економске позиције, не фаворизије оне земље ЗБПК
са којима има боље политичке (билатералне) односе. То није случај
са осталим великим силама које делују на Западном Балкану (Цветковић, 2016; Шекарић, 2019). Дакле, економско присуство Кине у Европи и на Западном Балкану је видљиво, али главно питање јесте да
ли то може имати и неке безбедносне импликације? Реакције САД
(па и одређених великих мултинационалних корпорација) на раст
кинеског утицаја у Европи, као и став који ће о томе заузети Француска, Немачка и друге државе тзв. „Старе Европе“ определиће безбедносну природу и судбину иницијативе „Један појас, један пут“
(Драгишић, 2016).
Поред свих горе наведених глобалних сила, морамо поменути и Турску у контексту њеног утицаја на простор ЗБПК. При том, сувишно
је подсећати на историјску улогу ове земље на Балкану у целини.
Данас се, пак, врло често говори о Ердогановој тзв. неоосманској политици. Једна од најважнијих ставки те политике, свакако је и покушај Анкаре да поново успостави аутономну сферу утицаја на Балкану. Турска стратегија за Балкан у складу је са старом парадигмом
Зеленог коридора. Овај геополитички концепт има два значења.
Прво,он означава циљ стварања непрекидног ланда доминантно
муслиманких политичких јединица, од Истанбула на југоистоку, па
све до северозападне Босне („на свега 100 миља од Аустрије“). Друго, означава концепт етно-религијског повезивања (умрежавања)
муслиманских заједница дуж поменуте руте (Трифковић, 2013).
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Да закључимо, простор Западног Балкана је данас, као и у прошлости, простор на ком се преламају различити утицаји глобалних
сила. Свака од тих сила има своје интересе, које настоји остварити
тако што ће користити своје зоне утицаја међу државама и народима ЗБПК.
3.2.3. Безбедносни изазови, ризици и претње
Регион Западног Балкана суочен је са многобројним безбедносним
изазовима, ризицима и претњама, од којих су, између осталих, значајни организовани криминал, тероризам и илегалне миграције.
Посебну групу оригинерних претњи безбедности чине асиметричне безбедносне претње, чији су носиоци организоване криминалне
групе које делују на простору западнобалканског поткомплекса. Јединице ЗБПК су махом и даље слабе и недовршене државе са слабим институционалним апаратом. У таквим условима организовани криминал истиче се као једна од најзначајнијих безбедносних
претњи. Његови носиоци дубоко су инволвирани у политичке
структуре земаља региона. Захваљујући спрези са политиком, главни организатори криминалних активности преузимају монопол
над најуноснијим гранама привреде чиме онемогућавају напредак
државе у економском, па самим тим и у политичко-институционалном смислу. Не треба пренебрегнути ни чињеницу да таква лица
често воде специјални (пропагандни) рат против оног дела власти
који је спреман на одлучну борбу против организованог криминала. Притом, корупција и прање новца су неизоставан пратећи елеменат. У том смислу, професор Драгишић (2016) говори о једном
новом облику тоталитаризма, тзв. „охлократији“, која настаје када
се корупцијом захватају политичке партије, организације цивилног
друштва, медији, здравствени и социјални сектор, па и, нажалост,
верске организације. Охлократија је, свакако, у великој мери присутна у државама ЗБПК.
Друга значајна асиметрична безбедносна претња потиче од тероризма и насилног екстремизма. Један од највећих изазова на Западном Балкану сасвим сигурно представља екстремна идеологија утемељена на политичкој интерпретацији исламске религије, односно,
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исламизам, као и облик политичког насиља– исламистички тероризам. Исламизам је у ЗБПК присутан дуги низ деценија, а успостављање широке и добро организоване мреже исламиста и терориста интензивно је почело тек након почетка рата у БиХ,када су
десетине хиљада исламских бораца (муџахедина) дошли како би
себорили у тзв. Армији БиХ, у циљу стварања прве исламске државе
на територији Европе. Логистика коју су муџахедини успоставили у
токурата се, уз помоћ богатих блискоисточних држава на челу са Саудијском Арабијом у међувремену развила увелику (терористичку)
базу за ширење утицаја и остваривање геополитичких циљева различитих субјеката – од држава попут већ поменуте Саудијске Арабије, Ирана, Турске и др. до терористичких организација као што
су Ал Каида или, у новије време, Исламска држава. Њихов заједнички циљ је исламизација Босне и Херцеговине, па и читавог Западног
Балкана. Неки аутори, као што је Волтер Мејер, говоре о томе како
се у центру Европе (на Балкану) створило ново уточиште заборце,
стратеге и регрутере Исламске државе. Случај Босне и Херцеговине
јасно осликава природу проблема који Балкан има са исламистичким тероризмом (Вукојичић, 2018). Исто тако, не бисмо смели изгубити из вида чињеницу да се горе поменути организовани криминал, често користи као средство путем кога се финансирају терористичке активности (пример тзв. Ослободилачке војске Косова12).
На крају, један од највећих изазова по безбедност региона, свакако
је и мигрантска криза. Ради се, заправо, о безбедносном изазову са
којим је суочена цела Европа. Говоримо о великом броју миграната
(избеглица) из држава као што су Сирија, Авганистан, Ирак и др.
Већина су млади, војно способни мушкарци, међу којима су бројне
безбедносне службе идентификовале и велики број терориста. За
њих, Западни Балкан је само транзитна рута на путу ка земљама
Европске уније. Међутим, само је питање времена када ће Унија затворити своје вањске границе и у потпуности „зазидати“ Балкан.
12     Организоване криминалне групе састављене од Албанаца са Косова и из
Македонијепредузимале су широк дијапазон криминалних активности (трговина
наркотицима, трговина људима и људским органима, илегална проституција
и др.). Део финансијских средставца стечених на тај начин коришћен је за
финансирање тзв. Ослободилачке војске Косова и њених акција на Косову и
Метохији (Драгишић, 2016).
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У том случају, огроман број незадовољних људи нашао би се заточену земљама које нису желели трајно да населе. У такав друштвени амбијент се не уклапају нити их, на крају крајева, то друштво
прихвата, али је просто принуђено да их збрине (Вејновић и Радишић, 2018). Не треба посебно образлагати зашто је то велики безбедносни ризик.
Иначе, када говоримо о изазовима организованог криминала, тероризма и миграција на Западном Балкану, морамо нагласити и значај регионалне полицијске сарадње у контексту контроле граница.
Наиме, стању у ЗБПК требало би да буде прилагођен и систем безбедности државних граница, посебно у контексту актуелних миграционих токова. Све земље ЗБПК, стратешки се опредељујући приступању ЕУ, пред себе су поставиле свеобухватан план који предвиђа
усклађивање читавог низа области из националног законодавства
с правним тековинама ЕУ, што подразумева и област управљања
системом безбедности граница заснованог на „Концепту интегрисаног управљања границом“. Оно у чему се огледа специфичност
овог концепта јесте да се не ради о чисто полицијском моделу система безбедности (заштите) државне границе, већ о интегрисаном
деловању граничне полиције, царине и инспекцијских граничних
служби у супротстављању прекограничном криминалу и другим
недозвољеним активностима на државној граници (Достић и Кековић, 2018).
Видели смо, дакле, колико је простор ЗБПК оптерећен савремним
безбедносним изазовима, ризицима и претњама. Међутим, „оно што
највише забрињава јесте стварање својеврсног регионалног криминалног картела у који су укључени криминалци са свих простораБалкана“ (Драгишић, 2016, стр. 80). Ова чињеница битно одређује
регионалне безбедносне динамике, идентитете и међузависности.
То значи да је неопходна много боља (полицијска) сарадња између
западнобалканских држава, „јер је реч о безбедносном проблему
који озбиљно угрожава сваку појединачну државу у региону и захтева јединствен одговор свих држава, без обзира на њихове међусобне разлике“ (Драгишић, 2016, стр. 80).
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3.3. Могући сценарији у регионалном безбедносном
поткомплексу Западни Балкан – нужност сарадње
Што се тиче могућих сценарија који су детерминисани обрасцима
пријатељства и непријатељства у ЗБПК, Липовац (2016) идентификује три могуће опције:
• повратак на конфликтну формацију (повратак у деведесете),
• очување безбедносног режима (status quo),
• изградња безбедносне заједнице (унапређење регионалне
сарадње).
Када је у питању први сценарио, без икаквог оклевања можемо рећи
да над Западним Балканом још увек стоје сенке деведесетих, па и четрдесетихгодина двадесетог века. Ипак, не морамо ићи тако далеко
у прошлост како бисмо приметили догађаје који крију потенцијал
да, уз неизбежан утицај кључних међународних актера, прерасту у
конфликтну формацију. Примера ради, уставно-политичка борба
на релацији политичко Сарајево – политичка Бањалука никако не
јењава. О томе сведоче најновија дешавања у вези са спорном одлуком Уставног суда БиХ по којој се све пољопривредно земљиште у
Републици Српској има сматрати имовином Босне и Херцеговине,
а не ентитета. Народна скупштина Републике Српске је, поводом
тога, донела „Закључке у вези антидејтонског дјеловања Уставног
суда БиХ“ (НСРС, 2020). Видни су, дакле, покушаји прекрајања
„Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини“ (конкретно,у овом случају посредством Уставног суда БиХ), са крајњим
циљем „развлашћења“ ентитета и унитаризације БиХ. То нас, опет,
наводи на закључак да Србија и Хрватска, као потписнице и гаранти споразума из Дејтона, неће стално моћи стајати по страни.
Односи ових двају држава су, притом, још увек оптерећени старим
анимозитетима и нерешеним питањима из прошлости, што додатно усложњава ситуацију. Хрватско обележавање годишњица операције „Олуја“, уклањање ћириличних натписа у Вуковару, амбивалентан став хрватских власти о коришћењу усташких ознака и поздрава и сл. само су неке од горућих тема. Даље, о изузетно великим
тензијама на релацији Србија – самопроглашене приштинске власти, сведоче догађаји као што су убиство Оливера Ивановића, сви
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догађаји везани за увођење такси на робу из Србије, упади „РОСУ“
и хапшења Срба на северу Косова, трансформација косовских безбедносних снага у оружане снаге – тзв. Војску Косоваи др. (Ђукић,
2019). Поред свега тога, говор мржње и ратно-хушкашка реторика су
још увијек присутни у западнобалканским медијима али, нажалост,
и у начно-стручној публицистици.13 Људска права никако да добију
потребан степен заштите, а цивилна контрола над службама безбедности је неадекватна. Криминал и корупција, социјалне неједнакости и недовољно висок животни стандард могу да буду генератори
социјалних превирања.Све то нас наводи на закључак да Западни
Балкан још увек крије висок конфликтни потенцијал.
Други сценарио подразумевао би очување тренутног стања које се
може описати као безбедносни режим14. Државе ЗБПК не поседују
тај потенцијал да (барем у блиској будућности) битније увећају своју
снагу и/или моћ, па не може се очекивати да нека од њих значајније промени постојећу структуру у поткомплексу. Стога, државе
се опредељују за балансирање, а не за отворен конфликт (Липовац,
2016).
Трећи, такође врло вероватан сценарио је изградња безбедносне
заједнице. Услов за то јесте интеграција свих држава Западног Балкана у Европску унију и НАТО пакт. Тиме би дошло и до прекривања („overlay“) и ЗБПК би, као такав, престао да постоји, тј. био би
стопостотно интегрисан у Европски РБК (Липовац, 2016).
Када погледамо ова три сценарија, видећемо да само трећи значи
и (самоодрживу) стабилност и да је, као такав, најпожељнији. Евроатлантске интеграције и ефикасна регионална сарадња кључне су
компоненте безбедносне заједнице15 држава које чине ЗБПК. Иако
13     Поражавајуће делује чињеница да ја разлика између јавног наступа појединих
политичара и научних радника изузетно мала или је уопште и нема. Још више
поражавајуће је то што се ови други често стављају у службу првих.
14     Безбедносни режим„најчешће настаје када група држава сарађује у управљању
спорним питањима с циљем избегавања рата, настојећи да смање безбедносну
дилему тако што уз истовремено самостално деловање узимају у обзир и
понашање других“ (Мијалковић, 2011, стр. 76).
15     Безбедносна заједница заснива се на потреби држава за успостављањем стабилне
сарадње и удруживања, односно на идеји интеграције држава у заједницу у којој
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регионална сарадња обухвата различите секторе (политички, економски, научни и др.), сарадња у области безбедности истиче се
као најзначајнији сегмент. Регионална безбедносна сарадња просто
представља нужност, и то из више разлога. Прво, јача безбедносна
сарадња доприноси стварању политичке стабилности, безбедности
и економског просперитета у региону. Она је дефинитивно пут који
води преко поверења ка помирењу. Друго, регионална безбедносна
сарадња је чврст механизам за решавање безбедносних изазова, као
што су организовани криминал, корупција, насилни екстремизам
који води ка тероризму, илегалне миграције, управљање границама
и др. (Emini & Marku, 2019). Даље, безбедност Западног Балкана је
недељива. Без обзира колико се земље разликују у економији, култури, оне имају безбедност као њихов заједнички именилац. Дакле,
будући да нису у стању да самостално решавају наведене безбедносне проблеме, државе ЗБПК просто морају да сарађују (Вучић и Миленковић, 2014). Та нужност несумњиво носи потенцијал да спречи
повратак на конфликтну формацију, па и да вишедеценијски безбедносни режим претвори у безбедносну заједницу. Треба рећи и
то да безбедносна заједница није истовремено и политичка заједница. Дакле, западнобалканска безбедносна заједница не би била
никаква „нова Југославија“. Радило би се о слободној, ненаметнутој,
интересно мотивисаној сарадњи држава које су, као и сви суседи,
упућене једна на другу. Према томе, није реч о стврању неких наднационалних ентитета, већ о функционалној кооперацији, координацији политика и стварању мултилатералних аранжмана у разним
областима, па тако и у области унутрашњих послова и безбедности
(Ковачевић, 2002).

би искреном, толерантном, мирољубивом и конструктивном међународном
сарадњом елиминисале проблем „безбедносне дилеме“ и ратове као начин
решавања спорова и сукоба интереса (Мијалковић, 2011).
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4. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА РЕГИОНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Рекли смо већ да регионални безбедносни поткомплекс Западни
Балкан представља део ширег Европског регионалног безбедносног
комплекса, без кога не може бити ни схваћен. Зато ћемо се, пре него
што се позабавимо регионалним иницијативама за сарадњу у оквирима ЗБПК, кратко осврнути на институционализацију регионалне полицијске сарадње на европском нивоу. Сагледаћемо каква је
улога Еворпске уније у изградњи регионалне полицијске сарадње
на Западном Балкану, као и које су то кључне препреке са којима је
(био) суочен овај процес. Након тога, даћемо преглед најзначајних
правних и/или институционалних механизама сарадње служби за
спровођење закона на простору ЗБПК.
4.1. Институционализација регионалне полицијске сарадње
на европском нивоу
Европске државе давно су препознале све изазове, ризике и претње
у вези са тероризмом и транснационалним организованим криминалом, као и нужност заједничког одговора на ове проблеме. Дакле,
корени полицијске сарадње на европском нивоу вежу се за развој
европског безбедносног и одбрамбеног идентитета. Европски интеграциони процеси отпочели су непосредно након Другог светског
рата, али од тога је требало да прође неколико деценија да би се
интеграције прошириле са политичке и економске сфере на сферу
безбедности. Наиме, сарадња европских држава добила је безбедносни предзнак тек седамдесетих година XX века, у периоду детанта16. Терористички напад на минхенским олимпијским играма 1972.
године био је окидач, а први корак је направљен када је СССР иницирао отпочињање преговора о унапређењу сарадње у целој Европи. То је представљало основу за сазивање Конференције за безбедност и сарадњу у Европи (КЕБС – Хелсинки, 1973), која је касније
16     Отопљавање односа између два супротстављена блока.
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прерасла у Организацију за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
– (Кековић и Димитријевић, 2017). Такође, у децембру 1975. године,
од стране Европског савета формирана је тзв. Треви група с циљем
координације рада влада држава чланица Европске заједнице у борби против тероризма. Министри правде и унутрашњих послова тадашњих држава чланица ЕЗ-а, састајали су се ван институционалног оквира ЕУ, да би координирали ad hoc полицијску сарадњу, пре
свега у циљу сузбијања међународног тероризма. Касније је Треви
група проширила свој мандат и на борбу против одређених врста
озбиљног међународног криминала, као што су трговина илегалним наркотицима, оружјем, људима. (Иветић и Росић, 2015; Водич
кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015).
Поред развоја полицијске сарадње држава чланица, која се одвијалау различитим формама, до потписивања Уговора из Мастрихта
(1992/93), потписана су два значајна документа: Шенгенски споразум и „Даблинска конвенција за азил“ из 1985. године. Уговором
из Мастрихта, који је потписан 1992. године, основана је Европска
унија, сачињена од три стуба: први – три европске заједнице (Европска економска заједница, Европска заједница за атомску енергију, Европска заједница за угаљ и челик), други – заједничка спољна и безбедносна политика и трећи – сарадња у области правосуђа
и унутрашњих послова.Тиме је по први пут формализована полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима (како је трећи
стуб касније и назван) на европском нивоу. Уговор из Мастрихта
утврђује заједнички интерес борбе против тероризма, незаконитог
промета илегалних наркотика и других тешких облика међународног криминала. Уговором је предвиђено и оснивање Канцеларије
европске полиције - ЕУРОПОЛ (Treaty on European Union, 1992).
Уговором из Амстердама значајније се мења приступ заједницеу области правосуђа и унутрашњих послова, а најзначајнија измена односи се на инкорпорирање Шенгенског споразума у правни оквир
Европске уније. Такође, дошло је и до преименовања тзв. трећег
стуба, па он носи назив „Полицијска и правосудна сарадња у кривичним стварима”. Одлуке су се у овој области и даље доносиле по
принципу међувладине сарадње, што значи да су национални органи држава чланица имали превасходну надлежност у регулисању
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питања из ове области. Ипак, Уговор из Амстердама даје поједине надлежности институцијама ЕУ у области полицијске сарадње.
Примера ради, Европска комисија добија законодавну иницијативу, а Европски суд правде могућност да даје претходна мишљења
о оквирним одлукама и одлукама о тумачењу конвенција из области трећег стуба ЕУ, под условом да држава чланица једнострано
прихвати овакву надлежност ЕСП (Treaty of Amsterdam amending
the Treaty on European Union, the Treatiesestablishing the European
Communities and certain related acts, 1997; Водич кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015).
Уговором из Нице установљена је Агенција Европске уније за полицијску и правосудну сарадњу у кривичним стварима - „Eurojust“17,
која „постаје уговорна категорија са следећим задацима: да олакша координацију између органа тужилаштава држава чланица, да
спроводи кривичне истраге у случајевима озбиљног прекограничног криминала и олакша блиску сарадњу са Европском правосудном мрежом, посебно у циљу олакшавања извршења закона и спровођења захтева за екстрадицију“ (Treaty of Nice amending the Treaty
on European Union, the Treaties establishing the European Communities
and certain related acts, 2001; Иветић и Росић, 2015, стр. 128).
Уговором из Лисабона (на правну снагу ступио 2009. године) значајно је поједностављен институционални оквир и уведене су најзначајније измене у области полицијске сарадње. Наиме, подела на стубове престала је да постоји, а полицијска сарадња је, у праву Европске
уније, нашла своје место у области„слободе, безбедности и правде“.
Уговором је предвиђено да Унија успоставља полицијску сарадњу
у коју су укључена сва надлежна тела држава чланица (полиција,
царински органи и друге службе за спровођење закона специјализоване у области спречавања, откривања и истраге кривичних дела).
Даље је прописано да Европски парламент и Савет имају могућност
да у складу са редовним законодавним поступком успостављају мере
у вези са прикупљањем, складиштењем, обрадом, анализом и разменом информација, обуком и сарадњом полицијског особља, као и
истражним техникама, у циљу откривања озбиљног организованог
17     http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
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криминала. Са друге стране, Савет може, на предлог Европске комисије, користећи посебни законодавни поступак, предвидети услове и ограничења по којима ће надлежни органи држава чланица
оперативно деловати на територији друге чланице, у складу са договором са властима те земље. За доношење оваквих одлука потребна је једногласност у Савету, након консултација са Европским парламентом.(Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union
and the Treaty establishing the European Community, 2007; Водич кроз
сарадњу у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015).
Видели смо како је постепеним изменама оснивачког уговора процедура одлучивања у области унутрашњих послова комунитаризована, што значи да Европска комисија и Европски парламент, у начелу,
имају улогу у одлучивању, те да је Европски суд правде надлежан
за политике из ових области. Међутим, комунитарни метод одлучивања, тзв. гласање квалификованом већином, и даље се не примењује
на област оперативне полицијске сарадње. Наиме, оперативна полицијска сарадња остала је, уз још неколико изузетака, област резервисана за директне међувладине преговоре, у процедури у којој наднационалне ЕУ институције нису укључене. Ова ситуација одлично
илуструје неспремност држава чланица да се одрекну надлежности
у области која обухвата коришћење легитимне силе, што је основна
функција државе и главна одлика државности (Водич кроз сарадњу
у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015).
Да закључимо, институционализација регионалне полицијске сарадње на европском нивоу везује се пре свега за развој Европске уније,
од мастрихтског уговора па на овамо. Већ смо рекли да је у оквиру
тих процеса основан и Еуропол, најзначајнија европска полицијска
институција (Еурополу ћемо посветити нешто више пажње у наставку). Међутим, поред Еуропола, постоје и бројне друге институције
европске полицијске сарадње (асоцијације, форуми, тела, организације). Те инситуције осниване су у сврху сарадње по одређеној области криминалитета (нпр. прање новца и финансирање тероризма) или, пак, ради унапређења појединих полицијских функција
(саобраћајна или криминалистичка полиција).На овом месту ћемо
их само поменути: Европска агенција за управљање оперативном
сарадњом на спољним границама држава чланица ЕУ – FRONTEX;
Европска канцеларија за борбу против превара – OLAF; Европски
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полицијски колеџ – CEPOL; Европска мрежа саобраћајне полиције
– TISPOL; Европско удружење форензичких лабораторија – ENFSI;
Конференција генералних директора имиграционих служби –
GDISC; Европска мрежа за заштиту јавних личности – ENPPF; Контакт тачке за борбу против прекограничне крађе возила – CARPOL;
Европска мрежа за превенцију криминала – EUCPN; Удружење антитерористичких јединица ЕУ – ATLAS група; Европска мрежа контактних тачака у вези са особама одговорним за геноцид, злочине
против човечности и ратне злочине; Здружени ситуациони центар
ЕУ – SitCen; Конфедерација европских служби безбедности – CoESS;
Комитет експерата за процену мера за спречавање прања новца и
финансирања тероризма – MONEYVAL; Група држава против корупције – GRECO; Група за сарадњу у борби против злоупотребе
дрога и кријумчарења дрогама – POMPIDU група; Европски комитет за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих поступака или казни – CPT; Група експерата Савета Европе за сузбијање
трговине људима – GRETA (Иветић и Росић, 2015).
4.1.1. ЕУРОПОЛ
Конвецнија о оснивању Канцеларије европске полиције – ЕУРОПОЛ18 ступила је на правну снагу 1998. године, а организација је
кренула са радом у пуном капацитету 1. јула 1999. године. Еуропол,
са правним статусом агенције Европске уније, представља основни
механизам сарадње националних полицијских система држава чланица. Формиран је с намером да побољша ефикасност надлежнихоргана држава чланица у сузбијању тероризма, илегалне трговине
наркотицима и других тешких облика интернационалног криминала онда када постоји основана сумња да је реч о међународном
организованом криминалу, када су две или више држава чланица
погођене тим облицима криминала, и то на такав начин да је потребно заједничко деловање држава чланица. Битно је нагласити да
Еуропол није наднационална служба са извршним овлашћењима,
већ искључиво специфичан облик међудржавне сарадње и размене
информација. Важнији задаци Еуропола су:
18     https://www.europol.europa.eu/

54

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

• лакша размена информација између чланица у складу са националним правом држава;
• оперативна анализа као подршка актуелним операцијама;
• прикупљање, састављање и аналитичка обрада информација о
кривичним делима;
• одржавање и развој компјутерског информационог система који
омогућава унос, коришћење и анализу података;
• обезбеђење експертизе и техничке подршке криминалистичким
истрагама полиције и др. (Симић и Никач, 2010).
Органи Еуропола су Управни одбор и Директор. Директор има три
заменика, од којих сваки руководи једним од три одсека: Оперативним одсеком, Управним одсеком и Одсеком за системску подршку. Рад сва три одсека прати официр за заштиту података. Успостављањем седишта Еуропола у Хагу, формирана су четири одсека:
Одсек за тешка кривична дела, Одсек за развој и истраживање, Одсек за управљање ресурсима и Одсек за техничку службу (Иветић и
Росић, 2015).
Свака држава чланица дужна је да оснује тело на националном нивоу – Националну јединицу за сарадњу са Еурополом. Ово тело повезује Еуропол и надлежне органе држава чланица. Најважнији задаци националних јединица су: достављање података на захтев Еуропола или на сопствену иницијативу, поступање по захтевима за
информацијама и саветима, перманентно ажурирање базе података
у информационом систему, молбе и захтеви Еурополу за саветима,
информацијама и анализама, редовна и законита размена података
и остали послови. Свака национална јединица има најмање једног
официра за везукоји заступа интересе државе и понаша се сходно
законима матичне земље, уз одређене имунитете и привилегије неопходне за обављање послова и задатака (Симић и Никач, 2010).
Еуропол има интегрални информациони систем који се састоји од
три компоненте:
• информационог система (EIS) који садржи податке о осумњиченим и осуђеним лицима, кривичним делима и криминалним организацијама из надлежности Еуропола;
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• аналитичког система (ЕAS) који садржи низ специјалних аналитичких програма, а подржава и базу података која се формира у
оквиру аналитичких радних датотека (AWF);
• индексног системакоји омогућава претраживање садржаја аналитичког система.
У информациони систем уносе се подаци земаља чланица, подаци
из седишта организације, као и подаци трећих земаља, органа и организација. Информационом систему могу приступити све националне јединице, официри за везу, директор, заменици и ауторизовани службеници (Симић и Никач, 2010).
Еуропол сарађује са међународним организацијама и трећим државама на стратешком и/или оперативном нивоу. Када су у питању
државе Западног Балкана, Република Хрватска је пуноправна чланица Еуропола, будући да се ради о чланици Европке уније. Осталих пет земаља ЗБПК (Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Албанија) са Еурополом имају склопљене споразуме о оперативној и стратешкој сарадњи19.Сврха ових
споразума јесте успостављање трајне сарадње између односне државе и Еуропола. На такав начин, државама се настоји пружити преко
потребна помоћ у супротстављању тероризму, транснационалном
организованом криминалу, као и другим облицима тешког међународног криминала. Поред размене стратешких и техничких информација, сарадња обухвата и размену научних и стручних знања
и искустава, генералних извештаја о стању, аналитичких производа,
података о криминалистичко-истражним делатностима и акцијама, података о методама криминалистичке превенције и прогностике, заједничке обуке, као и саветовање и логистичку подршкуу
конкретним криминалистичким истрагама. Све земље уговорнице
одређују националне контактне тачке као централне тачке за координацију и реализацију свих облика сарадње предвиђених споразумом. Предвиђено је и именовање официра за везу који бивају
упућени у седиште Еуропола (Europol, 2020).

19     Сви споразуми доступни на: https://www.europol.europa.eu/partnersagreements/operational-agreements приступљено: 18. 4. 2020.
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4.1.2. Шенгенски acquis
Закључењем Шенгенског споразума 1985. године и Конвенције о
примени Шенгенског споразума20 1990. године успостављен је тзв.
Шенгенски acquis, односно правни режим или скуп правила о шенгенском простору. Шенгенски acquis постао је оперативан 1995.
године, када је дошло до укидања граничних контрола између тадашњих држава потписница. Његов значај за полицијску сарадњу
на европском нивоу је велики, тим пре што је, одмах по ступању на
правну снагу Уговора из Амстердама, постао саставни дeо права Европске уније. Тренутно, Шенгенски acquis у потпуности примењују
све државе чланице Европске уније (осим Бугарске, Хрватске, Кипра,
Ирске и Румуније). На основу посебног споразума придружили су
се Исланд, Норвешка, Швајцарска и Лихтенштајн. Дакле, шенгенски простор дефинишемо као простор који обухвата територије 26
европских држава на чијим се заједничким границама не обављају
граничне контроле. Наравно, то подразумева посебан режим контроле вањских граница. Шенгенски правни режим чине бројни документи и, самим тим, бројне области. Полицијска сарадња је значајан сегмент. (European Commission, 2020).
Шенгенском конвенцијом утврђене су основне мере за спровођење
Шенгенског споразума, и то:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

надзор вањских граница,
усаглашавање политика виза,
право путовања странаца,
критерији за одређивање државе која је одговорна за третирање
азиланата,
полицијска сарадња,
правна помоћ из области кривичног поступка,
реадмисија нерегуларних странаца у државу порекла,
пренос извршења репресивних пресуда,
заједничка борба против криминала, дроге , трговине оружјем и
успостављање и принципи функционисања Шенгенског информационог система.

20     Конвенција о примени Шенгенског споразума (Official JournalL 23, 22/09/2000 P.
0019 – 0062).
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Видимо, дакле, да су Конвенцијом итекако препознате ставке као
што су полицијска сарадња, међународна кривичноправна помоћ,
те борба против криминала. Посебно је значајно успостављање тзв.
Шенгенског информационог система („SIS System“). Треба напоменути и то да је 2006. године успостављена и његова друга генерација.
Основна сврха постојања и употребе система јесте да:
• одржава ред и безбедност, укључујући и безбедност држава,
• да обезбеди примену одредаба Конвенције које се односе на кретање људи територијом држава чланица и
• користи информације које се преносе самим системом.
Шенгенски информациони систем је успостављен као једна од
најважнијих мера за укидање интерних контрола граница у
циљу :
• граничне и полицијске провере,
• превенције кривичних дела и гоњења учинилаца и
• издавања виза и дозвола боравка.
База података Шенгенског информационог система садржи следеће
информације:
• о лицима која треба ухапсити или која треба предати на основу
потернице или о лицима за која се захтева екстрадиција;
• о држављанима трећих држава којима је забрањен улазак или боравак у Шенгенском простору;
• о несталим лицима;
• о лицима за којима се трага због судског процеса или о лицима
која су позвана на издржавање казне или која имају статус сведока у кривичном поступку;
• о лицима која су склона насилничком понашању;
• о лицима чији су захтеви за визу одобрени, односно одбијени;
• о терористичким групама;
• о лицима којима је забрањен излазак из шенгенског подручја;
• биометријски подаци;
• о лицима под присмотром и
• о предметима који могу бити заплењени или употребљени као
доказ у смислу кривичног поступка.
58

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

Шенгенски информациони систем се састоји од Шенгенског националног система (N – SIS) који се налази у свакој држави чланици и
Шенгенског централног система (C – SIS), који се налази у Стразбуру, у Француској. Сви национални системи су повезани директно са
централним системом преко сигурне комуникационе мреже. Приступи базама података омогућени су свим обавештајним и безбедносним структурама Европске уније, односно државама чланицама
шенгенског простора (Иветић и Росић, 2015).
Део Шенгенског acquis-а јесте и Прумски уговор, потписан 2005. године од стране Француске, Немачке, Аустрије, Белгије, Низоземске,
Луксембурга и Шпаније. Приоритети Уговора су:
• унапређење испитивања ДНК профила на међународном нивоу
кроз директан приступ националним ДНК базама података како
би помогле у истрази злочина и идентификацији осумњичених,
• убрзање и побољшање размене података базе отисака прстију
заједничким директним електронским приступом националним
базама података отисака прстију (АФИС), ради унапређења брзе
идентификације лица у кривичним истрагама,
• информације и размена података приликом великих догађаја
ради унапређења безбедности,
• унапређење борбе против тероризма кроз опсежну размену
података,
• размена информација и употреба заједничких докумената у сврху спречавања илегалних миграција,
• јачање оперативне сарадње у вези са заједничким мерама репатријације илегалних имиграната и
• заједничке оперативне активности у оквиру полицијске сарадње,
као што су заједничко патролирање, провере лица, формирање
тимова за анализе и др. (Иветић и Росић, 2015).
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4.2. Улога Европске уније у процесу институционализације
регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану
Врло ретко се одвојено говори о регионалној полицијској сарадњи на
Западном Балкану и процесу интеграције држава ЗБПК у Европску
унију. У свеобухватној „Глобалној стратегији за спољну и безбедносну политику Европске уније“ (2016), промовисање кооперативних
регионалних поредака означено је као један од главних приоритета спољне политике ЕУ (Кековић и Димитријевић, 2017). То је увек
и био приоритет ЕУ, поготово када је у питању западнобалкански
поткомплекс. Европска унија представља један од најзначајнијих
спољнополитичких актера на простору ЗБПК још од 1995. године.
Њена активност у овом региону умногоме је усмерена на промоцију
сарадње у области безбедности. Мноштво иницијатива из ове области, од којих су неке потпуно институционализоване, покренуто је
или бар подржано од стране ЕУ. У вези с тим, треба имати на уму да
би свака небезбедност на Западном Балкану могла да има импликације на безбедност ширег Европског безбедносног комплекса.
Дакле, ЕУ и неке њене чланице су итекако заинтересоване за развијање сарадње уобласти безбедности, јер је таква сарадња предуслов
политичке и економске стабилности ЗБПК. Понекад се чак чини да
регионална полицијска сарадња на Западном Балкану више представља пројекат/процес инициран и вођен споља, него ли интерну
потребу западнобалканских држава. Другим речима, стиче се утисак да је сарадња напредовала само „да би Брисел био задовољан“, а
не због тога што се искључиво на тај начин могу решити регионални проблеми попут организованог криминала, миграција, тероризма и насилног екстремизма и сл.
У том контексту, ЕУ је 1999. покренула процес стабилизације и придруживања, као главни оквир за односе ЕУ и држава регије, те Пакт
о стабилности, ширу иницијативу којом су обухваћени сви кључни
међународни актери. Пакт о стабилности замењен је 2008. године
Саветом за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council –
RCC). На седници Европског савета, одржаној у Солуну 2003. године, потврђено је да су све земље укључене у процес стабилизације
и придруживања потенцијалне кандидаткиње за чланство у ЕУ.
Та је „европска перспектива” потврђена у Стратегији Комисије за
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Западни Балкан од фебруара 2018. године и Изјави из Софије која је
резултат састанка на врху ЕУ и земаља Западног Балкана одржаног
2018. године у главном граду Бугарске (De Munter, 2019а).
Европска интеграција и регионална сарадња уско су испреплетене.
Један од главних циљева процеса стабилизације и придруживања
јесте подстицање држава у регији да међусобно сарађују у низу подручја, укључујући процесуирање ратних злочина, решавање граничних питања, питања избеглица и борбу против организованог
криминала. Процес стабилизације и придруживања је истовремено
билатерални и регионални процес, који с једне стране успоставља
односе између обухваћених земаља и ЕУ, а с друге стране охрабрује
њихову међусобну (регионалну) сарадњу. Приближавање ЕУ иде
у корак са развојем регионалне сарадњена Западном Балкану, следећи моделе сарадње у самој ЕУ. Изузетно важну улогу на том плану
игра поменути Савет за регионалну сарадњу, са седиштем у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Циљ Савета је подржати европске тежње
својих чланица које нису део Европске уније те развијати сарадњу у
подручјима као што су привредни и друштвени развој, енергетски
сектор и инфраструктура, безбедносна, правосудна и полицијска
сарадња, те изградња људског капитала и парламентарни односи
(Лопандић и Кроња, 2010; De Munter, 2019). У основи, два су примарна механизма која ЕУ користи, између осталог, и са циљем јачања
регионалне сарадње на Западном Балкану. Оба се односе на процес
приступања ЕУ. Први је већ поменути процес стабилизације и придруживања (који садржи и елемент регионалне сарадње), а други се
односи на приступне преговоре са земљама које имају статус кандидата за чланство, односно услове које морају испунити те земље.
Земље кандидати, наиме, морају усвојити и проводити целокупно
законодавство ЕУ, односно инкорпоритати сву правну тековину ЕУ
(„acquis communautaire“) у свој правни систем. То се постиже затварањем тзв. преговарачких поглавља, при чему се свако поглавље
односи на одређену област (укупно 35 поглавља). Када говоримо о
полицијској сарадњи, најзначајније је преговарачко поглавље 24 –
правда, слобода и безбедност. Ово поглавље обухвата следећа тематска подручја: азил, миграције људи, визе, спољне границе и шенгенски правни acquis, супротстављање организованом криминалу,
супротстављање злоупореби наркотика, супротстављање трговини
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људима, супротстављање тероризму, правосудња сарадња у кривичним стварима, правосудна сарадња у грађанским и привредним
стварима, те царинска и полицијска сарадња. (Синановић, 2020;
Шетка и Ђукић, 2020). У овом контексту потребно је поменути и
Берлински процес, дипломатску иницијативу чији је циљ ревитализација мултилатералних веза између (неинтегрисаних) земаља
Западног Балкана и одређених земаља Европске уније, као и унапређење регионалне сарадње земаља Западног Балкана. Учесници
Процеса су државе ЗБПК (осим Хрватске), заинтересоване државе
чланице ЕУ, те заинтересоване међународне организације. Они
се састају у формату годишњих Самита Западног Балкана (на нивоу шефова држава или влада), као и у формату тематских самита
(Marciacq, 2017).
На крају, међу најзначајнијим, ако не и најзначајнија, је свакако
финансијска помоћ коју ЕУ омогућава државама кандидатима,
односно потенцијалним кандидатима за чланство. Значајан део
те помоћи усмерен је и на све видове региoналне сарадње. Томе
у прилог говоричињеница да се друга компонента тзв. инструмента за предприступну помоћ („IPA“) односи директно на прекограничну сарадњу.21 Велика средства која је Унија издвајала за
те потребе омогућила су, између осталог, и стварање оперативних
механизамама регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану (Ristić, 2017).
У табели испод приказан је тренутни статус сваке од шест земаља
Западног Балкана на путу ка чланству у ЕУ.

21     IPA се, иначе, састоји из пет сегмената: помоћ у транзицији и изградњи
институционалних капацитета, међународна сарадња, регионални развој,
људски потенцијали и рурални развој (Ristić, 2017).
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Табела. 1. Преглед статуса земаља Западног Балкана у процесу приступања Европској унији у актуелном тренутку22
Држава

Статус

Година
стицања
статуса

Албанија
Босна и Херцеговина
Северна Македонија
Србија
Хрватска
Црна Гора

Кандидат
Потенцијални кандидат
Кандидат
Кандидат
Члан
Кандидат

2014
2015
2005
2012
2013
2010

Извор: обрада аутора

Приступање Републике Хрватске Европској унији 2013. године важан је подстицај другим земљама у регији. Ослањајући се на искуства с Хрватском, Европска комисија је у својој „Стратегији проширења” за 2011. и 2012. годину предложила да се поглавља о реформи
правосуђа и темељним правима (поглавље 23) те о правди, слободи
и безбедности (поглавље 24) у свим будућим преговорима отварају
у раној фази преговарачког процеса и да се затварају последња. У
складу с тим, отварање поглавља 23 и 24 било је главни приоритет у
преговорима са Црном Гором и Србијом. Црна Гора је до краја 2019.
отворила 32 од 35 поглавља (али затворила само три), а Србија 18 од
35. Комисија је у фебруару 2018. године објавила нову „Стратегију
за Западни Балкан” у којој се наводи да би се Црна Гора и Србија
као предводнице могле придружити Унији до 2025. године, иако се
напомиње да је то „изузетно амбициозан” план. Приступни преговори су у марту 2020. године отворени с другим двема западнобалканским земљама кандидатима – Северном Македонијом и Албанијом. Ова одлука Савета оцењена је, између осталог, и као важна
порука целом Западном Балкану. Међутим, одлуком о отварању
22     У односу на ЕУ, статус потеницјалног кандидата има и самопроглашена држава
Косово. Поштујући територијални интегритет Републике Србије и сматрајући
Косово њеним интегралним делом, исто нећемо третирати као потенцијалног
кандидата за чланство у ЕУ.
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приступних преговора са ове две државе није дефинисан и конкретан датум за почетак преговарачког процеса. Напослетку, Босна и
Херцеговина има статус потенцијалне државе кандидата. Такозваним „новим приступом” за Босну и Херцеговину, с посебним нагласком на привредном управљању, омогућено је ступање на снагу
Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ 1.
јуна 2015. године. Године 2016., 15. фебруара, Босна и Херцеговина поднела је захтев за чланство. Комисија је у мају 2019. објавила
мишљење, укључујући и попис од 14 приоритета, на темељу одговора Босне и Херцеговине на свеобухватан упитник (De Munter, 2019б;
Политика, 2020).
Најновији самит земаља Европске уније и Западног Балкана одржан
је путем видео линка, у Загребу, 6. маја 2020 године. Плод самита је
тзв. Загребачка декларација. Декларацијом је потврђена недвосмислена подршка европској перспективи Западног Балкана, а значајан
удео у декларацији нашла је и регионална (безбедносно-полицијска)
сарадња. Тако се наводи да ће јачати сарадња у сузбијању дезинформација и других хибридних активности, нарочито оних које потичу
од актера трећих земаља који желе нарушити европску перспективу
региона. Ближа сарадња је неопходна и у јачању отпорности у области сајбер безбедности. ЕУ у потпуности подржава опредељење
партнера са Западног Балкана за инклузивну регионалну сарадњу
и јачање добросуседских односа. Спровођење билатералних споразума у доброј вери и уз конкретне резултате остаје важно у том
контексту. Додатне и одлучне напоре треба посветити помирењу
и регионалној стабилности, као и проналажењу и примени коначних, инклузивних и обавезујућих решења за билатералне спорове
и питања укорењена у наслеђу из прошлости, у складу с међународним правом и утврђеним начелима. Блиска сарадња Западног
Балкана у оквиру постојећих регионалних структура показала се
драгоценом и у суочавању са кризом изазваном болешћу COVID-19.
ЕУ је истакла да ће наставити да подржава такву инклузивну регионалну сарадњу и позвала лидере Западног Балкана да у потпуности искористе потенцијале регионалне сарадње како би се олакшао
привредни опоравак након кризе. Такође, ЕУ и партнери са Западног Балкана имају одређени број заједничких безбедносних изазова
који изискују координисано појединачно и колективно деловање. У
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вези с тим, исказана је опредељеност да се на одлучнији и систематичнији начин унапреди сарадња у вези са главним безбедносним
питањима, укључуjући и оперативни ниво. Партнери су се обавезали да ће те напоре употпунити развојем инклузивних инструмената
за сарадњу унутар Западног Балкана и, ако је релевантно, посегнути
за инструментима и оквирима ЕУ. Као кључни безбедносни изазови
идентификовани су: организовани криминал, тероризам и насилни
екстремизам, корупција, трговина људима, узгој дроге, прање новца, кријумчарење људи и дроге, илегална трговина оружјем, изазови миграција, те изазови енергетске безбедности (Загребачка декларација, 2020).
Да закључимо, улога Европске уније у процесу институционализације регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану је огромна. Та улога није значајна само у финансијском смислу, већ и у смислу пружања неопходних знања („know-how“), технолошке инфраструктуре и обезбеђивања одрживости регионалних иницијатива у
области безбедности, уобзирујући велико искуство које Унија има
са сличним структурама и праксама у остатку Европе (Michaletos,
2016).
4.3. Утицај инхибирајућих фактора на процес институционализације регионалне полицијке сарадње на Западном Балкану
Западни Балкан је постконфилтни регионални безбедносни поткомплекс чије јединице још увек махом представљају друштва у
транзицији, па не треба да чуди што се процес институционализације регионалне полицијске сарадње није увек одвијао лако. Наиме,
постојале су (и даље постоје) неке препреке – инхибирајући фактори, које је свакако потребно посебно истаћи.23 Ти фактори (препреке) могу бити генерисани унутар или изван региона, могу бити политичке, правне, организационе и оперативне природе, а можемо
их делити и на кракотрајне и дуготрајне. Када је у питању ЗБПК,
доминантни су политички инхибирајући фактори.
23     Део препрека видљив је у делу рада где смо објашњавали обрасце
непријатељства у ЗБПК.
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Први фактор јесте, условно речено, психолошки. Експерти сматрају
да је неопходно уложити много више напора у циљу изградње „психолошке основе“ сарадње, како би био превазиђен западнобалкански синдром неповерења (Jackson, 2016). Дакле, једна од највећих
препрека успостављању добре регионалне полицијске сарадње свакако се испољава у виду недостатка поверења (или чак отвореног
анимозитета) између земаља које деле конфликтну прошлост (ратно наслеђе). Несумњиво је, дакле, да духови прошлости још лебде
над Балканом, аако их доведемо у везу са актуелним обрасцима непријатељства западнобалканских држава и народа, видећемо колико међусобно неповерење лимитира успешне и ефективне регионалне иницијативе.
Други фактор који подрива регионалну полицијску сарадњу односи се на чињеницу да земље Западног Балкана нерадо сарађују
на мултилатералном плану, перципирајући тај вид сарадње као
својеврсну претњу њиховом суверенитету или, у неким случајевима, као покушај Европске уније да поново успостави неку врсту
југословенске политичке заједнице. Као резултат тога, земље Западног Балкана преферирају билатералне облике сарадње (Emini
& Marku, 2019).
Трећи фактор који инхибира мултилатералну сарадњу на Западном
Балкану односни се на језичке баријере. Студија која је проведена
од стране одређених тинк-танкова у региону који се баве питањима безбедности, показала је да језик игра велику улогу у процесу
сарадње.(Emini & Marku, 2019). Примера ради, сарадња између земаља у којима се говори исти или сличан језик била је боља. Дакле,
учешће у сарадњи доста је отежано за Албанију, па чак донекле и за
Северну Македонију, будући да је македонски језик специфичнији
од свих осталих јужнословенских језика.
Поред овога, потребно је нагласити и чињеницу да билатерални односи између две земље детерминишу и понашење те две земље у
оквирима мултилатералних аранжмана. То значи да комуникација
на нивоу регионалних безбедносних иницијатива даје ограничене
резултате на пољу практичне сарадње између оних чланица које
врло мало или нимало не сарађују на билатералном плану.
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На крају, једна од највећих потешкоћа за функционисање регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану односи се на
питање Косова и Метохије. Познато је да Република Србија и Босна и Херцеговина (уз још пет земаља чланица ЕУ) не признају
Косово као независну државу. Сарадња тих држава са „приштинским властима“ или не постоји, или се одвија ad hoc, врло често
посредством страних мисија (UNMIK, EULEX). Ипак, формално,
постигнут је тзв.„споразумо фусноти“, којим Република Србија
пристаје на то да Косово иступа у своје име и за свој рачун на
плану регионалне сарадње, уз напомену (фусноту) да се тиме не
прејудицира коначан политички статус Косова, те да се поштује
Резолуција 1244 (EU facilitated dialogue: Agreement on Regional
Cooperation and IBM technical protocol, 2012). На практичном плану, постигнуто је веома мало. Штавише, отишло се корак уназад,
пре свега захваљујући „приштинским властима“. Најновији догађаји, као што је убиство Оливера Ивановића (које након две године није расветљено) или увођење стопостотних такси на робу
из Србије, само су погоршали ионако лошу ситуацију.24 Све то
ствара једну празнину која је довољно велика да би је одређене
криминалне структуре свакако могле искористити. Криминал,
поред тога што не познаје границе, не познаје ни национална
осећања. Нису непознати случајеви да су уточиште на Косову
проналазили извршиоци кривичних дела из других делова Србије. Поред тога, Косово одавно носи епитет „Меке и Медине“ за
организоване криминалне групе, као и за одређење радикалне,
идеолошки обојене групације, које би могле продуковати терористичку и/или екстремистичку активност.

24     Косово је обезбедило пуноправно чланство у свега три регионалне
иницијативе, и то: Савет за регионалну сарадњу, Центар за безбедносну сарадњу
и Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице. Међутим, и унутар
ових иницијатива, чланство Косова је прилично ограничено и оптерећено
проблемима (Qehaja, 2016).
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4.4. Мрежа регионалних иницијатива из области полицијске
сарадње на Западном Балкану
Ако говоримо о регионалним иницијативама из области полицијске
сарадње на Западном Балкану, морамо приметити да гро таквих
иницијатива обухвата знатно шири простор, тј. обухвата и неке државе које не представљају део ЗБПК (Словенија, Бугарска, Румунија,
Молдавија, Грчка, Турска и др.). Наиме, регионалне иницијативе
најчешће се односе на онај простор који се у јавном дискурсу означава као „Југоисточна Европа“. Будући да се велики део држава које
су чиниле Југоисточну Европу интегрисао у евро(атлантску) заједницу, сада се много више говори о Западном Балкану, који смо већ
дефинисали као неинтегрисани део старог континента. Треба имати у виду да су код преко 40 анализираних регионалних структура
у Југоисточној Европи само земље Западног Балкана узеле учешће
у готово свима. Заступљеност осталих земаља региона Југоисточне
Европе је знатно нижа – њихово учешће у укупном броју ових механизама и организација мултилатералне сарадње износи између
једне петине до једне половине, што указује да се главни мотор процеса реинтеграције налази управо на Западном Балкану (Лопандић
и Кроња, 2010). У наставку рада потрудићемо се да сагледамо све
регионалне иницијативе из области полицијске сарадње, било да се
односе искључиво на ЗБПК или на нешто шири простор.
Почетне замисли о сарадњи земаља Југоситочне Европе резултирале
су потписивањем „Споразума балканске антанте“ (1934), а касније и
склапањем Балканског савеза (1953). Потребе за интензивнијом сарадњом јавиле су се након распада СФРЈ и, уопште, након глобалних
промена изазваних крајем Хладног рата. После тих догађаја, земље
Југоисточне Европе нашле су се у процесу транзиције. Тај процес
подразумевао је и драстичне промене њихових система безбедности. У таквој ситуацији, нужност унапређења регионалне сарадње
у свим областима била је више него евидентна, све са циљем демократизације друштва. Тада, дакле, међудржавна сарадња унутар Европе добија неке нове облике, од којих су најважнији: Централноевропска иницијатива (1989), Црноморска економска сарадња (1992) и
Централноевропска зона слободне трговине – CEFTA (1992). Након
тога, у постконфликтном периоду, регионална сарадња развијала
68

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

се под утицајем Европске уније, на претходно описан начин (Иветић и Росић, 2015).
Дакле, у региону Југоисточне Европе, а самим тим и региону Западног Балкана, од краја деведесетих година XX века долази до интензивирања регионалне сарадње, што се значајно одразило и на
област полицијске сарадње. Неки од најрепрезентативнијих примера сарадње су потписивање „Конвенције о полицијској сарадњи у
Југоисточној Европи“, као и бројне друге регионалне иницијативе,
пројекти и организације, које ћемо покушати презентовати у наставку. Главна специфичност већине регионалних иницијатива јесте њихова велика организациона флексибилност. Ради се, у првом
реду, о форумима и иницијативама за сарадњу међународно суверених држава које постепено добијају чвршће институционалне
структуре, а све чешће постају и праве међународне организације са
својим посебним буџетом, односно извором финансирања (Лопандић и Кроња, 2010). Као што ћемо и видети, те бројне регионалне
иницијативе заиста представљају солидан оквир за јачање сарадње,
као и основ за одржавање стабилности и промоцију добросуседских
односа. Ипак, питање које такође можемо поставити јесте да ли је
преко четрдесет регионалних иницијатива и организација на Балкану25 заиста неопходно. Да ли је новац који је уложен за потребе
истих заиста искоришћен на прави начин и да ли је потребно више
рационалности и ефикасности у процесу сарадње?26 Да ли се нека
од тих иницијатива/организација заиста може носити са главним
проблемима као што су илегалне миграције, реадмисија, азил? Ово
су свакако питања на која земље ЗБПК, заједно са званичним Бриселом, морају обратити више пажње и усмерити више енергије у
покушају да „оживе“ механизме сарадње (Pejović, 2016).
Према прокламованим циљевима, иницијативе на Западном Балкану су униформно окренуте ка постизању безбедности, мира,
стабилности, те економског развоја региона. Заједничко већини
иницијатива је и инсистирање на сарадњи земаља региона, којом
25     Не мисли се само на оне иницијативе и организације које се баве полицијскобезбеднонсом сарадњом, већ сарадњом уопште.
26     Опсег делатности неких иницијатива се преклапа, што доводи до ривалитета,
а првенствено у погледу приступа екстерним фондовима.
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прокламовани циљеви, уз подршку ванрегионалних субјеката (ЕУ,
САД, НАТО), једино могу и бити остварени. Дугорочно постављени циљеви конкретизовани су на нижим организационим нивоима.
Методе и средства деловања анализираних иницијатива су разноврсни и у непосредној су везиса структуром иницијатива. Организација активности у оквиру регионалних иницијатива има елементе редовности, али и елементе рада на ad hoc основи. Што се
тиче финансирања регионалних иницијатива, постоје три основна
модела. Према првом моделу, рад регионалне иницијативе у потпуности финансира једна или више међународних организација.
Према другом моделу, пројекте у оквиру иницијативе заједнички
финансирају државе чланице и међународни актери. Коначно, најмалобројније су регионалне иницијативе које имају сопствене фондове из којих се финансирају пројекти и рад иницијативе (Радоман,
2007).
4.4.1. Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи
„Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи“27потписана је 5. маја 2006. године у Бечу, од стране Државне заједнице Србије и Црне Горе, Босне и Херцеговине, БЈР Македоније, Албаније,
Румуније и Молдавије. Године 2008. Конвенцији су редом приступале: Бугарска (2008), Мађарска (2011), Аустрија (2012)и Република
Хрватска(2019). Дакле, данас су све државе ЗБПК потписнице Конвенције. Уговорне стране усмерене су ка јачању међусобне сарадње
у вези са борбом против претњи по јавну безбедност и јавни ред,
као и у погледу спречавања, откривања и полицијског истраживања
кривичних дела. Облици сарадње предвиђени Конвенцијом делом
су директно преузети из Шенгенског споразума, а делом су и прилагођени регионалним специфичностима. Инкорпорација шенгенских тековина у Конвенцију је изузетно значајна јер се на тај начин
полицијска сарадња у Југоисточној Европи уклапа у шири, европски
модел, тј. омогућава се примена европксих стандарда на том пољу.
27     Конвенција о полицијској сарадњи у југоисточној Европи (2006). Доступно
на: http://www.msb.gov.ba/PDF/Konvencija%20o%20policij.%20saradnji%20
zemalja%20jugoi.Evrope.pdf
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Конвенција се највећим делом примењује у складу за важећим нормама националног законодавства. Ипак, да би било могуће потпуно
и ефикасно применити поједине чланове Конвенције, неопходно
је закључити додатне споразуме. Наравно, све одредбе Конвенције
могуће је детаљније образлагати и шире дефинисати путем билатералних споразума, али уз поштовање правног минимума који је
предвиђен документом (Конвенција, 2006; Иветић и Росић, 2015).
У Бечу је, 2007. године, одржан састанак представника држава потписница Конвенције, ради разматрања њене примене након ратификације. Тада су Аустријско савезно министарство унутрашњих
послова и Женевски центар за демократску контролу оружаних снага (DCAF) присутнима представили „Програм за јачање прекограничне сарадње у Југоисточној Европи“, у коме је наглашена неопходност примене Конвенције. Припремљен је и „Програм за примену Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи“, који
је прихваћен од стране свих држава потписница. Већ наредне године (2008), такође у Бечу, одржан је тзв. Комитет министара, односно
Први састанак министара унутрашњих послова држава потписница Конвенције, на коме је између осталог постигнута сагласност за
оснивање Секретаријата Конвенције са седиштем у Љубљани, при
новооснованој канцеларији DCAF-a. Такође, Комитет министара је
одобрио успостављање Заједничких центара, као кључни приоритет у имплементацији Конвенције путем кога се обавља стална размена података ради поспешивања унутрашње безбедности држава
потписница Конвенције и врши се:
• усвајање и проширење прекограничне сарадње и размене
информација,
• координирање заједничке операције дуж заједничких државних
граница и у пограничним регионима,
• подржавање и давање савета у вези са имплементацијом реадмисионих мера,
• подржавање и давање савета у вези са изручењем особа у складу
са европским налогом за хапшење,
• подржавање и давање савета у вези са изручењем особа,
• размењивање информације кроз сарадњу са другим центрима за
сарадњу основаним између држава чланица Конвенције (Ђукановић и др., 2010).
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Примена одредаба Конвенције доприноси општем повећању нивоа
безбедности у земљама региона и ефикаснијем сузбијању криминалитета. Њена суштина је даље унапређивање оперативне сарадње
полиција у региону у циљу заједничког супротстављања организованом криминалитету. Области на које се односи Конвенција у
вези са полицијском сарадњом у пограничним областима држава
потписница су: ангажовање официра за везу, заштита сведока, хитна потрага, прекогранични надзор, контролисана испорука, прикривене истраге ради расветљавања и спречавања кривичних дела,
техничке мере за омогућавање прекограничне сарадње, заједнички
истражни тимови, мешовите патроле и сарадња у заједничким центрима (Ђукановић и др., 2010; Иветић и Росић, 2015).
4.4.2. Процес за сарадњу у Југоисточној Европи (SEECP)
Процес за сарадњу у Југоисточној Европи (SouthEastEuropeanCoo
perationProcess)покренут је 1996. године, с циљем трансформације
региона Југоисточне Европе у простор стабилности, безбедности и
сарадње, у складу са токовима евроатлантских интеграција. Оваква
трансформација била би омогућена унапређењем међусобног дијалога и сарадње држава на билатералном и мултилатералном плану,
као и у свим пољима од заједничког интереса. Циљ иницијативе је
да кроз јачање политичке, безбедносне и економске сарадње јачају
владавина права и борба против организованог криминалитета у
региону. Треба нагласити да ова иницијатива представља оригиналан облик сарадње, истински глас региона, те главни политички
форум за дијалог земаља учесница, као и дијалог између региона
и шире међународне заједнице, примарно Европске уније. Оригинална је из разлога што је иницирана од стране земаља региона, а
не споља,као друге иницијативе које су уследиле убрзо после и о
којима ћемо говорити. Треба рећи да у почетку иницијативу није
формално или неформално подржао ниједан спољни субјекат (Иветић и Росић, 2015; Minić, 2016; Kostadinović, 2017).
У раду Процеса учествује 13 земаља (у својству пуноправних чланица): Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија, Албанија, Словенија, Бугарска, Грчка, Румунија,
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Молдавија, Турска и Косово28. Ту су, дакле, све државе које чине
ЗПБК. Државе чланице, односно њихови министри вањских послова, редовно сена годишњем нивоу смењују у председавању Процесу. Највиши политички форум Процеса представља Годишњи самит председника или премијера држава чланица, односно ресорних министара задужених за спољне послове. Значајно је поменути
и координационе састанке тзв. SEECP Тројке (актуелни, претходни
и наредни председавајући) с представницима Савета за регионалну
сарадњу, Европске комисије, као и састанке председника парламената и представника појединих ресора држава чланица (Иветић и
Росић, 2015; RCC, 2017а). Најзначајнији документ иницијативе свакако је„Повеља о добросуседским односима, стабилности, безбедности и сарадњи у Југоисточној Европи“. Занимљиво је да Повеља потенцира значај питања интеграције региона, не само у „европске“,
него и у „евроатланске“структуре, односно у НАТО. У поглављу
„Обим и начела регионалне сарадње“, истиче се да оквире овог процеса чине политичка сарадња, која укључује питања безбедности и
стабилности, развој привредне сарадње и сарадње у области животне средине, унапређење сарадње у питањима хуманитарне помоћи,
социјалне сарадње и културе, као и сарадња у области унутрашњих
послова и правосуђа (борба против тероризма, организованог криминала, кријумчарења дрога, оружја и људи). У другом поглављу,
под називом „Циљеви и механизми сарадње“, обухваћени су:
• јачање политичке и безбедносне сарадње (путем састанака на
нивоу председника држава/председника влада, министара
вањских послова, односно политичких директора у министарствима вањских послова, мерама поверења, ad hoc мисијама, као
и на друге начине);
• јачање економске сарадње (унапређење трговине, прекогранична сарадња, инфраструктурни пројекти, заједнички регионални
програми);
• проширење сарадње у области хумане димензије, демократије,
правосуђа (Лопандић и Кроња, 2010).

28     Године 2014., уз сагласност Републике Србије, учешће у Процесу омогућено је
и Косову, уз пуно уважавање свих специфичности тог ентитета.
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4.4.3. Савет за регионалну сарадњу (RCC)
Савет за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council)29 настао
је 2008. године, трансформацијом Пакта стабилности за Југоисточну
Европу (који је иначе настао 1999. године). Измењена ситуација у
Југоисточној Европи и напредак земаља региона на плану ЕУ интеграција довели су до потребе да се измени и концепт регионалне
сарадње у смислу јачања улоге и одговорности самих држава. Савет представља оперативно тело (интитуционално-логистичка подршка) Процеса сарадње у Југоисточној Европи путем којег државе
чланице, Европска комисија и међународни донатори заједнички
одлучују о пројектима од значаја за развој региона. Делује у кооперацији са Тројком SEECP-a. Савет има и координирајућу улогу коју
је наследио од Пакта стабилности и то у смислу да је одговоран за
политичку координацију рада оних регионалних иницијатива насталих под окриљем Пакта.Концепт рада Савета је регионално власништво над Иницијативом и пројектно оријентисана сарадња држава чланица. Својим радом Савет обезбеђује политичке смернице и
комуникацијско је чвориште за размену информација добијених од
релевантних регионалних иницијатива и организација које делују у
специфичним областима сарадње. Основу рада Савета чине Статут,
стратегије (доносе се на период од три године), те радни програми
(Иветић и Росић, 2015; Kostadinović, 2017; RCC, 2017б).
Кључна улога Савета је да подстиче и координира развојне пројекте
који би убрзали реформске процесе у државама региона и њихову
пуну интеграцију у европске структуре, као и да ствара политичко
окружење и подршку у региону и широј међународној заједници
да се то оствари. Циљеви Савета су да доприноси јачању стабилности и дијалога у региону; да оперативно повезује интересе региона
и ЕУ кроз развојне пројекте у оквиру вишекорисничке компоненте
IPA; да координира међународну политичку,техничку и финансијску подршку; да буде регионални форум за дијалог између различитихземаља, међународних организација и других партнера (Лопандић и Кроња, 2010). Делатности Регионалног савета за сарадњу
фокусиране су на следеће области: економски и социјални развој,
29     https://www.rcc.int/

74

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

развој инфраструктуре и енергетика, правосуђе и унутрашњи послови (посебно борба против организованог криминала и корупције, укључујући подршку за јачање везе између SECI регионалног
центра за борбу против прекограничног криминала и Еуропола),
сарадња у безбедносном сектору и јачање људских ресурса. Савет
броји укупно 46 учесника, а то су: државе учеснице Процеса за сарадњу у Југоисточној Европи, УНМИК, ЕУ (коју представља високи представник Уније за спољне послове и безбедносну политику),
представник Европске комисије, као и одређен број држава, међународних организација и финансијских институција које су пружале
и пружају подршку региону, нарочито у смислу донација. Заједничи циљ им је усклађивање интереса и могућности држава региона
на њиховом путу ка европским и евроатлантским интеграцијама
(Иветић и Росић, 2015).
Временом се фокус програмских активности Савета пребацио на интервенције у ограниченом броју области. Савет наставља да ради на
смањењу и, где је то могуће, уклањању препрека повећаној мобилности, побољшаној повезаности и побољшаној конкурентности у
Југоисточној Европи, истовремено доприносећи бољем управљању,
побољшаном функционисању владавине права и повећаној безбедности у региону (RCC, 2017).
Седиште Савета, односно Секретаријата Савета, налази се у Сарајеву (Босна и Херцеговина), а постоји и Канцеларија за везу у Бриселу.
4.4.4. Централноевропска иницијатива (CEI)
Централноевропска иницијатива (Central European Initiative)30 настала је 1989. године у Будимпешти (Мађарска) и представља једну
од најстаријих регионалних иницијатива. Ради се о регионалном
међувладином форуму који подстиче европске интеграције иодрживи развој кроз међусобну сарадњу држава чланица и сарадњу са
Европском унијом, другим међународним и регионалним организацијама, као и другим јавним или приватним институцијама и невладиним организацијама. Иако првенствено делује као платформа
30     https://www.cei.int/
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за политички дијалог, Иницијатива је развила снажне оперативне
механизме регионалне сарадње. Њене активности подразумевају
комбинацију мултилатералне дипломатије и управљања фондовима, програмима и пројектима у својству, како донатора, тако и примаоца. Стратешки циљеви ЦЕИ су:
• уједињена Европа без граница, са заједничким вредностима које
обухватају све земље, регионе, народе и грађане;
• снажни капацитети држава чланица за добро управљање, владавину права и одрживи економски развој ради стабилности, социјалне кохезије, безбедности и просперитета.
Ови циљеви реализују се кроз разне семинаре, радионице и обуке,
јачање капацитета и трансфер добре праксе на релацији између земаља чланица које су истовремено и чланице ЕУ и земаља чланица које то нису, те имплементацију пројеката ЕУ у чијем фокусу је
транснационална регионална сарадња (CEI, 2019).
Данас Иницијативу чини 17 земаља чланица, и то: Србија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија,Албанија, Словенија, Словачка, Украјина, Белорусија, Чешка, Пољска,
Румунија, Молдавија, Бугарска, Мађарска и Италија. Дакле, укључене су све државе ЗБПК. У оквиру Иницијативе, на годишњем нивоу
одржавају се састанци (самити) председника држава, премијера, ресорних министара задужених за вањске послове, националних координатора и фокалних тачака. Иницијатива је специфична по томе
што располаже властитим финансијским средствима, односно фондовима који се могу искористити за финансирање мањих пројеката.
Захтеви за финансирање, уз учешће најмање две чланице, могу се
подносити у области управљања ризицима миграција и борбе против организованог криминала. Код подношења захтева, предност
имају оне чланице Иницијативе које нису чланице Европске уније.
(Иветић и Росић, 2015; CEI, 2019).
Седиште Секретаријата ЦЕИ је у Трсту, Италија, где се, по правилу,
национални координатори састају пет пута годишње. Седиште Секретаријата ЦЕИ за пројекте је у Лондону (Велика Британија). Политички директори ЦЕИ се састају једном годишње. Министарски
састанци појединих ресора и самити председника влада одржавају
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се такође једном годишње. У организационој структури ЦЕИ учествује и Поверилачки фонд ЦЕИ при Европској банци за обнову и
развој (Иветић и Росић, 2015).
4.4.5. Јадранско-јонска иницијатива (AII)
Јадранско-јонска иницијатива (Adriatic-IoninanInitiative)31 је званичнопредстављена у Анкони, Италија, 19. и 20. маја 2000. године, на
Конференцији о развоју и безбедности. Учешће на Конференцији
узели су министри спољних послова Босне и Херцеговине, Хрватске, Албаније, Словеније, Грчке и Италије. Том приликом је усвојен
оснивачки акт Иницијативе – „Декларација из Анконе“. Потписници се, у преамбули Декларације, позивају на Повељу УН, Хелсиншки договор, Париску повељу за нову Европу, те на документе
ОЕБС-а који подржавају постојеће програме сарадње Европске уније
за Југоисточну Европу, укључујући тадашњи Пакт стабилности. Такође, у Декларацији је наведено да јачање регионалне сарадње помаже промовисању политичке и економске стабилности, стварајући
тако чврсту основу за процес европских интеграција. Оригинални
циљ оснивања ЈЈИ односио се на заједнично решавање проблема региона, од организованог криминала па све до заштите природног
окружења Јадранског и Јонског мора. Државе чланице ЈЈИ су (има
их 9): Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна
Македонија (најновија чланица која се придружила 2018. године),
Албанија, Словенија, Грчка и Италија. Дакле, укључене су све државе ЗБПК (Kostadinović, 2017; AII, 2020).
Највише тело Иницијативе представља Јадранско-јонски савет. Савет доноси стратешке одлуке и даје препоруке за јачање сарадње
у шест области: привреда и туризам, транспорт и поморски саобраћај, култура и заштита културне баштине, образовање и заштита човекове околине и борба против организованог криминала.
Савет чине министри иностраних послова држава чланица који се
састајуна годишњем нивоу. Комитет високих званичника је главно
извршно тијело Иницијативе састављено од по једног представника сваке земље чланице. Састанци Комитета се одржавају најмање
31     http://www.aii-ps.org/
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три пута годишње, између седница Савета, с циљем разматрања и
реализације сарадње у предложеним областима, као иприпремања
седница Савета. Комитет расправља о актуелним и предлаже даље
активности Иницијативе. Административно-техничку и организационо-координациону подршку активностима ЈЈИ пружа Стални
секретаријат на чијем челу се налази Главни секретар. Такође, Иницијатива остварује своје циљеве кроз активности два форума, и то:
Форума за размену политичких мишљења и Форума за остварење
мултилатералне сарадње у свим областима у којима делује (Иветић
и Росић, 2015; AII, 2020).
Битно је рећи и то да је, у оквиру ЈЈИ, у Сарајеву, БиХ, 2. априла 2007.
године, одржан округли сто о организованом криминалу. Тема се,
конкретно, односила на сарадњуземаља чланица ЈЈИ на плану супротстављања мрежама организованог криминала, са акцентом нанедозвољену трговину наркотицима, трговину људима, илегалне
миграције, прање новца и крађе моторних возила. (Иветић и Росић,
2015).
4.4.6. Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице (MARRI)
Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице (Migration,
Asylum, Refugees Regional Initiative)32 права је западнобалканска
иницијатива, јер су њене чланице све државе које припадају ЗБПК,
осим Републике Хрватске. Настала је 2003. године. Циљ иницијативе је промовисање тешње регионалне сарадње, као и заједничког,
свеобухватног и усаглашеног приступа држава учесница у областима: миграција, азила, граничне контроле, трговине људима, визног
режима, те интеграције, односно повратка избеглица. Приоритет је
омогућавање слободног и контролисаног кретања лица на простору Западног Балкана, доприносећи на тај начин развоју и стабилности региона. Главни органи Иницијативе су: Регионални форум
(Форум министара), Регионални центар (Скопље) и Управни одбор
(MARRI, 2020a).
Највише политичко тело Иницијативе јесте Регионални форум.
32     http://marri-rc.org.mk/
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У раду форума партиципирају ресорни министри и високи представници држава задужени за питања азила, миграција, управљања
границама, визног режима и повратка расељених лица. Форум заседа два пута годишње. Регионални центар представља координационо и извршно тело. Унутар центра се обједињују и чувају подаци из
свих области рада Иницијативе, а његова улога јесте и да обезбеди
везу између председавајућег Регионалном форуму и држава чланица. Секретаријат Регионалног центра, са седиштем у Скопљу, Северна Македонија, пружа подршку Регионалном форуму. Коначно,
управљачко тело иницијативе је Управни одбор ког чине: представници земаља чланица, Европске комисије, ОЕБС-а, UNHCR-а, Међународне организације за миграције, Међународног центра за развијање политике миграција и невладиних организација. Управни
одбор се састаје два или три пута годишње (Иветић и Росић, 2015).
У погледу правних аката организације, један од најважнијих је „Меморандум о оснивању Регионалног форума“ (2004), према којем
Иницијатива функционише на основу концепта регионалног власништва и смерница у оквиру Процеса сарадње у Југоисточној Европи. Даље следе декларације које се доносе на састанцима министара
унутрашњих послова, а односе се на конкретна питања из области
рада иницијативе (Никач и Јурас, 2015). Последња декларација донесена је у Сарајеву, 2019. године. Треба рећи да рад иницијативе
прате и одређени стратешки акти, а актуелна стратегија донета је
за период од 2018. до 2020. године. Визија и мисија иницијативе,
сходно стратегији, односе се на унапређење управљања миграцијама („migration management“) у региону, што је нераскидиво повезано са процесом приступања Европској унији и имплементацијом
УН-ових миграционих политика. Стратегија дефинише укупно седам стратешких циљева који се односе на даље јачање система интегрисаног управљања границама (IBM), ефективно и ефикасно
управљање процедурама везаним за питања азила, јачање заштите рањивих миграната и борбе против трговине људима и др. У
Стратегији се такође наводи да је сарадња држава чланица (на министарском нивоу) база функционисања иницијативе, као што је и
сарадња са међународним партнерима (FRONTEX, UNHCR, IOM и
др.) – (MARRI Strategy, 2018).
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Пројекти који се реализују у оквиру иницијативе односе се на различите области и поља деловања, као што су: изградња јединствене
базе података за сузбијање трговине људима и подршку жртвама,
повећање сигурности докумената, акције сузбијања илегалних миграција, доградња и побољшање механизама сарадње држава ЗБПК
и др. Актуелан је, на пример, пројекат под називом „Превенција
и сузбијање трговине људима на Западном Балкану“ (PaCT). Циљ
пројекта је да изгради и прошири капацитете на локалном, државном и регионалном нивоу како би биле створене претпоставке за
побољшање положаја жртава трговине људима и гарантовано остваривање њихових права (MARRI, 2020б).
4.4.7. Група пријатеља Салцбуршког форума
Салцбуршки форум (Salzburg Forum)33 је група неформалног карактера, основана 2000. године. Чине је средњоевропске државе чланице Европске уније, као изворне чланице, и земље Западног Балкана
плус Молдавија, као пријатељи Форума. Салцбуршки форум фокусиран је на полицијску сарадњу и размену информација, а посебно у областима азила и илегалних миграција. Практично, форум
је замишљен као платформа за мултилатерални дијалог и сарадњу
о питањима унутрашње безбедности, засноване на јачању оперативне сарадње. Чланице Салцбуршког форума су: Хрватска, Словенија, Словачка, Аустрија, Бугарска, Мађарска, Руминија, Чешка и
Пољска. Први састанак групе одржан је у Салцбургу, Аустрија, 21.
7. 2001. године. На министарској конференцији Салцбуршког форума, одржаној 2007. год., такође у Аустрији, начелно је договорено
да у рад форума буду укључене и земље Западног Балкана, и то у
оквиру „Групе пријатеља Салцбуршког форума“. На том плану, 20.
и 21. септембра 2009. године, у бугарском граду Плевену, одржан
је заједнички министарски састанак држава чланица Салцбуршког
форума и западнобалканских држава (са Молдавијом). На том
састанку је усвојена „Декларација о оснивању Групе пријатеља Салцбуршког форума“. Циљеви Декларације односили су се на јачање
регионалне сарадње у области унутрашњих послова и правосуђа.
33     http://www.salzburgforum.org/
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На тај начин, земље чланице Салцбуршког форума настоје пружити подршку земљама пријатељима по питању кретања ка чланству
у ЕУ. Државе које су потписале Декларацију, и, самим тим, постале
чланице Групе пријатеља су, дакле, све државе ЗБПК, као и Молдавија (Иветић и Росић, 2015; Salzburg Forum, 2020).
Године 2010. усвојена је „Визија Салцбуршког форума 2020“ (Salzburg
Forum Vision 2020), која заправо представља десетогодишњи план
рада. У складу с тим, сарадња у оквиру Форума обавља се на три
нивоа и у неколико поља: Нивои сарадње су:
• сарадња и лобирање у склопу Европске уније,
• регионална сарадња и
• сарадња са трећим земљама.
Поред многих других области деловања, државе чланице Салцбуршког форума сарађивале су у следећим областима унутрашње
безбедности: политике ЕУ у области унутрашњих послова, илегалне
миграције, азил, полицијска сарадња, размена информација, важни
догађаји, заштита сведока, саобраћајна полиција, борба против наркотика, полицијска обука, кризни менаџмент и др. (Salzburg Forum,
2020).
Такође, у складу са Визијом 2020, успотављен је нови координациони систем – тројно председавање, што подразумева да три државе чланице заједно председавају Форумом и дефинишу заједничке
циљеве у 18-месечном програму рада. Исто тако, предвиђено је одржавање најмање две министарске конференције годишње (Salzburg
Forum, 2020).
4.4.8. Центар за безбедносну сарадњу (RACVIAC)
Центар за безбедносну сарадњу (Centre for Security Cooperation)34успостављен је 2000. године као „Регионални центар за асистенције у
верификацији и имплементацији контроле наоружања“, са циљем
пружања помоћи у реализацији обука у области контроле наоружања и промовисања мера за изградњу безбедности и ширења
34     https://www.racviac.org/
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сарадње и поверења у региону Југоисточне Европе. Центар је међународна, независна организација у регионалном власништву, са
мисијом да подстиче дијалог и сарадњу о безбедносним питањима
у Југоисточној Европи кроз партнерство између земаља региона и
њихових међународних партнера. Седиште Центра је у Загребу,
Хрватска. Одговоран је телу за доношење политичких одлука иницијативе, тзв. Мултинационалној саветодавној групи (MAG) – (Иветић и Росић, 2015; RACVIAC, 2020а).
Када је у питању чланство, разликујемо сталне и придружене чланове Центра, док неке државе и институције имају статус посматрача:
• Стални чланови – 9 држава чланица Процеса за сарадњу у Југоисточној Европи: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Хрватска, Северна Македонија, Албанија, Грчка, Румунија и Турска (дакле, укључене су све државе ЗБПК);
• Придружени чланови – све државе које пружају подршку Центру (Руска Федерација, Чешка, Данска, Норвешка, Шведска, Словенија, Мађарска, Аустрија, Италија, Немачка, Француска, Шпанија, Холандија и Велика Британија);
• Посматрачи – све државе и институције чији је статус посматрача
одобрен од стране Мултинационалне саветодавне групе (Канада, Молдавија, Пољска, Словачка, Украјина и САД) – (RACVIAC,
2020а).
Године 2015., у оквиру Ценра, усвојена је Стратегија (RACVIAC
Strategy) за период од 2015. до 2020. године. Стратегијом је предвиђен
већи број стратешких циљева, од којих су неки:
• побољшати

сарадњу и безбедност у региону;
• искористити досадашњи напредак и постигнућа;
• обезбедити Центру довољна средства и капацитете, као и флексибилност и кредибилитет за решавање свих могућих изазова и
претњи безбедности;
• промовисати решења за реформу сектора безбедности и подстицање регионалне сарадње;
• јачати регионалне европске и евроатлантске интеграционе
процесе;
• промовисати Заједничку европску безбедносну и одбрамбену
политику и њен однос са стратешким концептом НАТО-а;
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• тражити хармонизацију и синергију са организацијама, институцијама и иницијативама у Југоисточној Европи и ширити мрежу
сарадње Центра на међународном нивоу;
• повећати свест о организацији и њеним активностима у региону;
• појачати развој стратегија националне безбедности подстичући
регионалну безбедносну сарадњу и ефикасну интеракцију с
циљем трајног суочавања са новим безбедносним изазовима,
нпр. у управљању климатским променама, док ће се посебна
пажња обратити на све нове безбедносне претње које произилазе
из њих (RACVIAC Strategy, 2015).
Главне активности Центра односе се на три главне теме:
• кооперативно безбедносно окружење, са акцентом на контроли
наоружања;
• реформа безбедносног сектора и
• међународна и регионална сарадња, са посебним нагласком на
евроатлантске интеграције (RACVIAC, 2020б).
4.4.9. Центар за контролу малог и лаког наоружања (SEESAC)
Центар за контролу малог и лаког наоружања (South Eastern and
Eastern Europe Clearing house for the Control of Small Arms and Light
Weapons)35 је основан 2002. године у Београду, Република Србија,
као део Регионалног плана борбе против малог и лаког наоружања. Неконтролисана пролиферација и шверц малог и лаког наоружања идентификовани су као један од највећих послератних
безбедносних изазова у региону. Центар ради на јачању капацитета регионалних и националних субјеката за контролу и смањење
ширења и злоупотребе малог и лаког оружја и на тај начин доприноси унапређењу стабилности, безбедности и развоја у југоисточној и источној Европи. Функционише у оквиру мандата који му је
доделио Развојни програм Уједињених нација (UNDP) и Савет за
регионалну сарадњу. Центар делује директно са владама држава
чланица ицивилним друштвом, пружа релевантне информације и
логистику, координира и надгледа текуће и планиране активности,
35     https://www.seesac.org/
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те обезбеђује финансијска средства за реализацију пројеката. Све
активности усмерене су на повећање нивоа свести о опасности неконтролисаног ширења токова малог и лаког наоружања и на доношење националних стратегија којима ће се усмерити активности
сваке државе у овој области. Значајан део активности усмерен је на
хармонизацију са ЕУ законодавством у области извоза наоружања.
Подручја активности се непрестано мењају како би се прилагодиле
тренутним потребама и капацитетима локалних самоуправа и других заинтересованих страна. Тренутно је рад Центра фокусиран на
следећа питања:
• повећање регионалне сарадње, размене знања и размене
информација;
• побољшање капацитета за физичку безбедност и управљање залихама кроз унапређење безбедности инфраструктуре, смањење
вишка и обуку;
• повећање капацитета за обележавање, праћење и вођење
евиденција;
• смањење недозвољеног поседовања и злоупотребе оружја путем
подршке кампањама за подизање свести и прикупљање (SEESAC,
2020).
4.4.10. Регионална антикорупцијска иницијатива Југоисточне Европе
(RAI)
Регионална антикорупцијска иницијатива (RegionalAnti-Corruption
Initiative)36 је настала током фебруара 2000. године у Сарајеву. Деривирана је из Антикорупцијске иницијативе Пакта за стабилност.
Ова иницијатива, још од оснивања, у сарадњи са организацијама
грађанског друштва, агенцијама за билатералну помоћ и међународним организацијама, комбинује њихове и своје напоре за борбу против корупције у Југоисточној Европи. Иницијатива тежи да
да замајац борби против корупције у региону кроз унапређивање
постојећих активности на овом пољу у оквирима ових простора и
бољу координацију свих напора преко ослањања на политичка обавезивања на високом нивоу. Активности Иницијативе базиране су
36     http://www.rai-see.org/
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на пет стубова:
• Усвајање и имплементирање међународних антикорупцијских
инструмената као и примена регионалних споразума,
• Промовисање доброг управљања и поуздане јавне
администрације,
• Ојачавање националне легислативе и промовисање владавине
закона,
• Промоција транспарентности и интегритета у пословним
операцијама,
• Промовисање активног цивилног друштва и подизање јавне свести (Ђукановић и др., 2010).
Значај активности иницијативе за простор ЗБПК огледа се у чињеници да се ради о друштву у транзицији, те да је корупција један
од основних проблема овог региона. Несумњиво је да се корупција
налази у самом врху листе инхибирајућих фактора европског интеграционог процеса. Стога, јако је значајно постојање ове регионалне
иницијативе чије су активности усмерене искључиво на корупцију.
У септембру 2003. године, државе чланице Иницијативе договориле су успостављање Секретаријата, као Регионалне канцеларије за
комуникацију, са седиштем у Сарајеву. Овлашћења председавајућег
Иницијативе су да: сазива годишње заседање Руководног одбора и
председава му; председава националним и регионалним догађајима везаним за борбу против корупције под покровитељством држава чланица на њихов захтев; доноси стратешке смернице за рад
Секретаријата у циљу постизања циљева годишњих планова рада и
обавља друге активности (Иветић и Росић, 2015).
На основу свега описаног, као и антикорупцијских потреба земаља
чланица, дефинисани су оквирни програмски циљеви који се имају
испунити кроз Секретаријат:
• Извршење и примена одлука, политичких смерница и стратегија
Иницијативе,
• Промовисање и обезбеђење третирања потреба и приоритета
појединачних земаља чланица преко регионалних програма,
• Помоћ земљама у процесу усвајања и примене међународних
стандарда везаних за борбу против корупције,
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• Оснаживање регионалне сарадње у борби против корупције,
• Учешће у различитим антикорупцијским иницијативама у складу са стратешким обавезама, политиком и одлукама,
• РАИ је дефинисао и наставиће предузимати неопходне кораке за
постизање одређених програмских задатака (подршка процесу
усвајања и примене Конвенције УН против корупције од стране земаља чланица, размена искустава и добре праксе у борби
против корупције на високом нивоу уземљама ЈИЕ, подршка
процесу развоја и примене регионалних и националних антикорупцијских програма за подизање јавне свести, промоција јавно-приватних партнерстава у смањењу утицаја корупције унутар пословног окружења, процене регионалних антикорупционих потреба и специфичних захтева).
Ови циљеви и задаци су побројани и имплементирани у Радни
план РАИ који се ажурира и усваја сваке две године (Ђукановић и
др., 2010).
Пројекти покренути у оквиру иницијативе су бројни, а неки од важнијих су истраживање о независности правосуђа, затим пројекат у
сарадњи са УН о развоју механизама за надзор правосудних органа
и органа за спровођење закона, Летња школа за младе судије и тужиоце која обухвата модуле о: међународним стандардима у борби
против корупције, реформи правосуђа, изазовима у процесу приступања ЕУ, повраћају имовине, антикорупцијским политикама,
искуствима ЕУ у међународној правосудној сарадњи у кривичним
стварима и др. Такође, 2010. године, РАИ је иницирао успостављање
независне, неформалне „Мреже институција одговорних за спречавање сукоба интереса и пријаву имовине у региону“. Мрежа представља платформу за креирање политика и размену информација
и искустава у супротстављању корупцији унутар држава региона.
Данас је РАИ истовремено и важан регионални форум за сарадњувладиног, невладиног и цивилног сектора у овој области, па се периодично организују бројни облици едукације као што су: семинари,
радионице, састанци, конференције и др. (Никач и Јурас, 2015; Иветић и Росић, 2015).
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4.4.11. Полицијски форум
Полицијски форум (Police Forum) представља неформални облик
сарадњедржава региона Југоисточне Европе.Инициран је 2000. године. Основни циљ Форума јесте да се поспеше и убрзају актуелне
реформе сектора безбедности у државама региона, а посебно трансформација полиције као јавне службе која треба да буде сервис грађана (концепт „Рад полиције у заједници“ – „Community Policing“).
Активности Форума реализују се кроз различите пројекте, послове
изадатке. У складу са програмом рада и планираним активностима,
Форумима јако добру и развијену сарадњу са бројним владиним и
невладиним организацијама, удружењима и асоцијацијама. На тај
начин се обезбеђује утицај цивилног сектора на рад полиције као
јавне службе, њена контрола и транспарентност у раду. Ова организација финансира се, углавном, преко донација појединих држава
региона, али је најзначајнија финансијска помоћ коју организација
прима од Европске комисије (Никач и Јурас, 2015). Чврсти видови
сарадње Полицијског форума успостављени су с Асоцијацијом европских полицијских службеника, Асоцијацијом шефова полиције
југоисточне Европе и SECI регионалним центром за борбу против
организованог криминала (Иветић и Росић, 2015).
4.4.12. Центар за сарадњу служби за спровођење закона Југоисточне
Европе (SELEC)
Центар засарадњу служби за спровођење закона у Југоисточној Европи (Southeast European Law Enforcement Center)37 настао је на основама SECI регионалног центра за борбу против прекограничног
криминала.SECI центар је, дакле, био правни претходник данашњег
SELEC центра, формиран на основу иницијативе која је покренута
још 1996. године, после престанка оружаних сукоба у Хрватској и
БиХ. Као иницијални акти узимају се ранија иницијатива подназивом “Поједностављење преласака државне границе“ и подпројекат
„Борба против криминала и корупције“ (Никач и Јурас, 2015).
Дана 26. 5. 1999. године, у Букурешту, између дванаест земаља
37     https://www.selec.org/
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Југоисточне Европе потписан је „Споразум о сарадњи у спречавању
и борби против прекограничног криминала“ (SECI Аgreement). Поред овог споразума, потписана је и „Повеља о оснивању регионалног центра југоисточноевропске Иницијативе за борбу против прекограничног криминала’’. Све државе чланице обавезале су се на
учешће у размени информација и оперативних података, заједничко вођење истражних радњи и кажњавање учинилаца кривичних
дела из области прекограничног криминала. Активности Центра
су биле усмерене на бржу и координирану размену информација
између националних органа држава чланица задужених заспровођење закона, на координацију регионалних операција и формирањезаједничких истражних тимова, организовање мултилатералних операција и координацију истражних поступака у државама
чланицама (Никач и Јурас, 2015).
Државе чланице, у складу са својим циљевима интегрисања у ЕУ,
тежиле су да Центар што је више могуће приближе Еурополу, као и
правним оквирима ЕУ у области међународне полицијске сарадње.
Као резултат ових настојања, после низа процена и препорука од
стране Еуропола и других надлежних тела ЕУ, дошло је до потписивања „Конвенције о центру за спровођење закона у Југоисточној
Европи“ – 9. децембра 2009. године. Конвенција је ступила на правну снагу 7. октобра 2011. године, од када SECI центар постаје и званично SELEC (Иветић и Росић, 2015).
Центар за сарадњу служби за спровођење закона Југоисточне Европе (SELEC) је једина организација за спровођење закона у Југоисточној Европи која удружује ресурсе полицијских и царинских органа својих једанаест држава чланица у циљу ефикаснијег сузбијања
свих облика прекограничног криминала, посебно тешког и организованог криминала, као и јачања сарадње у региону. У сталним
напорима да подржи своје државе чланице, Центар нуди потребну
платформу за брзу размену информација и захтева за помоћ; подржава заједничке истраге, регионалне операције, оперативне састанке, експертске мисије; обезбеђује сигурне комуникационе канале;
доставља квалитетне аналитичке продукте; доприноси изградњи
капацитета држава чланица и партнера; изводи специјалистичке
обуке; организује регионалне конференције, радионице, студијске
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посете; олакшава повезивање. Државе чланице су: Србија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Албанија, Бугарска, Мађарска, Молдавија, Румунија, Грчка и Турска. Укључене су,
дакле, све државе ЗБПК, осим Републике Хрватске. Центар има и
24 партнерске земље и организације, од којих су 4 оперативна партнера (ИНТЕРПОЛ, Италија, Уједињено Краљевство и САД), те 20
посматрача (Annual Report, 2019).
Организациону структуру Центра чине:
• Савет – највише тело које доноси најважније одлуке и састоји се
од представника држава чланица;
• Менаџмент – састоји се од генералног директора, Директора за
операције и Директора за правне и унутрашње послове;
• Националне јединице – официри за везу и националне фокалне
тачке (Annual Report, 2019).
Центар има следеће задатке: „да пружа подршку истрагама и активностима на спречавању криминала у државама чланицама, а у складу са Конвенцијом; да олакшава размену информација и криминалистичко-обавештајних података и захтева за оперативну помоћ; да
нотификује и обавештава националне фокалне тачке држава чланица о везама између осумњичених, криминалаца или кривичних
дела која спадају у мандат SELEC-а; да прикупља, упоређује, анализира, обрађује и прослеђује информације и криминалистичко-обавештајне податке; да пружа стратешку анализу и израђује процене
претњи у вези са циљем SELEC-а; да успостави, користи и одржава
компјутеризовани информациони систем;да поступа као депозитар добре праксе на плану метода и техника спровођења закона и
да исте промовише кроз мултинационалну обуку и конференције
у корист држава чланица; да предузима друге задатке у складу са
циљем Конвенције, а на основу одлуке Савета“(Конвенција о Центру за спровођење закона у Југоисточној Европи, 2009, члан 3).
Дакле, активности Центра односе се, у суштини, на: размену информација, заједничке истраге, регионалне операције, израду анализа (као што је, примера ради, Процена претње од организованог
криминала у Југоисточној Европи – OCTA SEE), те обуке и пројекте
из разних области. Бројне активности Центар реализује кроз рад тзв.
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оперативних радних група. Оперативне радне групе представљају
метод рада за специјализовану подршку у различитим подручјима супротстављања прекограничном криминалу. У пракси, то су
специјализовани здружени тимови које чине представници држава
чланица. Тренутно је формирано осам радних група, и то:
• Радна група за борбу против илегалних миграција и трговине
људима,
• Радна група за борбу против дрога,
• Радна група за финансијски и компјутерски криминал,
• Радна група за борбу против превара из области царина и
кријумчарења,
• Радна група за борбу против тероризма,
• Радна група за безбедност контејнера,
• Радна група за крађе возила,
• Радна група за кривична дела против животне средине.
Реализација активности Центра подржана је од стране савременог
Оперативног центра који омогућава сталну коминикацију држава
чланица. Оперативни центар опремљен је по највишим стандардима информационих технологија, а канали комуникације су изузетно безбедни (Annual Report, 2019).
На крају, треба рећи и то да од 2003. године, под покровитељством
Центра, функционише и Саветодавна група јавних тужилаца у Југоситочној Европи (SEEPAG). Групу чине искусни тужиоци и судијеи то по један представник сваке државе чланице SELEC-a. Прва
функција групе односи се на пружање помоћи Центру у оперативним пословима и омогућавање најбржег могућег протока и размене
оперативних информација идоказа у истрагама. У овом смислу, организација тежи да попуни празнине у регионалној сарадњи, како
путем убрзавања и олакшавања остваривања захтева за правном помоћи међу земљама региона, тако и одређеним неформалним путевима и каналима размене информација. Друга функција групе је
обезбеђење смерница, вођства, помоћи и повратних информација
законодавцима у региону у вези са правним и оперативним питањима (Ђукановић и др., 2010).
Трансформација SELEC центра је омогућила да се прошири
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полицијска сарадња држава у региону, посебно у заједничкој борби против прекограничног криминала. На основу тога је могуће изградити и применити добру полицијско-правну праксу, међусобну
помоћ и подршку држава чланица Центра у тој борби. Хармонизација националних прописа је такође значајан елемент успешне
борбе против криминалитета, па је реално очекивати да ће државе
чланице у великој мери усагласити своје законодавство са прописима и стандардима ЕУ (Никач и Јурас, 2015). Tреба приметити и
то да је организација, по својој концепцији и структури, углавном
усредсређена на развијање стратегија и политика. Једноставно речено, SELEC нема способност борбе против криминала у тактичком
смислу. Уместо тога, тежиште је на постављању оквира за сарадњу.
Међутим, амбиције руководства да Центар постане „балкански Интерпол“ би се могле остварити у будућности (Michaletos, 2016).
4.4.13. Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (SEPCA)
Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (Southeast Europe
Police Chiefs Association) представља специфичан механизам регионалне полицијске сарадње. Деведесетих година, у овом региону,
полицијски службеници извршавали су више војне дужности, него
ли своје полицијске обавезе. Пратеће друштвено-историјске промене условиле су реструктурирање полицијских служби и њихово
прилагођавање новим изазовима. На том фону, развила се и SEPCA.
Почетак иницијативе везује се за напоре канадске Владе, изражене
кроз сарадњу Канадске агенције за међународни развој и Краљевске канадске коњичке полиције, у пружању помоћи државама Југоисточне Европе да образују Асоцијацију шефова полиције тих држава са циљем да унапреде међусобну полицијску сарадњу, развију
професионализам и омогуће реформе националних полицијских
служби Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Северне Македоније, Албаније, Бугарске, Молдавије, и Румуније. SEPCA
је, коначно, формирана у Пули, Републике Хрватска, током јануара
2002. године (Ђукановић и др, 2010).
Асоцијација представља водећу регионалну иницијативу за јачање
регионалне полицијске сарадње, те омогућавање континуираног
развоја и доследне примене демократских начела у функционисању
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полицијих служби у ЈИЕ. Државе чланице остварују сарадњу у примени стратегија, система и процедура полицијског рада, а посебно
филозофије и стратегије својеврсног партнерства између полиције
и грађана, односно (локалне) заједнице кроз доминантни концепт
рада полиције у заједници (Никач и Симић, 2014).
Највиши (представнички) орган Асоцијације јесте Генерална
скупштина коју чине руководиоци полицијских агенција или њихови заменици (директори односно заменици директора). Извршна
тела представљају Извршни одбор кога чине председник, потпредседник и претходни председник, те Извршни секретаријат. Целокупан рад Асоцијације подељен је тако да су формирани посебни
пододбори, и то:
•
•
•
•
•

пододбор за организовани криминал,
пододбор за рад полиције у заједници („community policing“),
пододбор за полицијску обуку и образовање,
пододбор за усклађивање законодавства у Југоисточној Европи и
пододбор за пројекте (Иветић и Росић, 2015).

Основни задаци организације су следећи:
• развој професионалних организација у функцији побољшања
радаполиције у ЈИЕ,
• поштовање закона, процедура и развој полицијске праксе ради
унапређењаефикасности полиције,
• побољшање услуга и способности полиције за извршење послова,
• интеграција принципа демократског рада полиције и већа одговорност према заједници,
• развој сарадње националних полицијских агенција, размена информација и искуства у ЈИЕ и свету,
• обезбеђење сталних извора финансирања и
• друге мере и радње ради професионалног извршења задатака
(Никач и Јурас, 2015).
Водећи принципи у раду асоцијације су поштовање, бескомпромисна честитост, непоколебљивост, поузданост, поштовање мањинских
права, одговорност, поштовање различитих могућности и пружање
подршке (Ђукановић и др., 2010).
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SEPCA гради добре партнерске релације са великим бројем међународних организација и готово свим регионалним иницијативама
(Интерпол, Еуропол, Центар за демократску контролу оружаних
снага, Комисија ЕУ, ОЕБС, Регионални центар за сарадњу и други).
Такође, SEPCA је закључила меморандуме о сарадњи са полицијом
Републике Италије и Републике Аустрије, као и оперативни споразум са Федералним истражним бироом САД (FBI) – (Иветић и Росић,
2015).
У оквиру рада Асоцијације започета је реализација великог броја
пројеката, као што су:
• Заједничка обука за борбу против организованог криминала за
оперативно руководство у Југоисточној Европи (OCTN);
• Пројекат сузбијања кривичних дела у вези са крађом аутомобила
(Bled Process);
• Рад полиције у заједници (Community Policing);
• Полицијско-обавештајни модел (Intelligence Led Policing);
• Регионална мрежа жена полицајаца (WPON);
• Пројекат „BESA“, који се тиче борбе против албанског организованог криминала и др. (Ђукановић и др., 2010; Никач и Јурас,
2015).
Асоцијација је, још увек, у развоју, са коначним циљем да постане
међународна организација. Сврха њеног постојања јесте умрежавање, повезивање и размена пракси између шефова полицијских
органа, као одраз актуелних стратешких потреба. Асоцијација не
предузима активности на оперативно-тактичком плану (Michaletos,
2016).
4.4.14. Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе (WPON)
Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе (Women Police Officers
Network) је, као што смо већ рекли, настала као један од пројеката Асоцијације шефова полиција Југоисточне Европе. Пројекат је
инициран 2008. године, са циљем да се успостави регионална мрежа жена полицајаца, промовишу и примене принципиродне равноправности и настави започети процес демократизације уобласти
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унутрашњих послова. Замишљено је да се пројекат реализује крозразмену искустава, информација и најбоље праксе у обављању послова полиције (Никач и Јурас, 2015).
Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе успостављена је, коначно, у октобру 2010. године номиновањем по двије представнице од стране девет полицијских служби из осам земаља региона у
Скупштину Мреже, а потом и избором Извршног одбора. Земље
чије полицијске службетренутно чине Мрежу су: Србија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина (Република Српска и Федерација Босне
и Херцеговине), Хрватска, Северна Македонија, Албанија,Бугарска
и Молдавија (Иветић и Росић, 2015).
4.4.15. Међународне јединице за координацију служби за спровођење
закона (ILECUs)
Међународне јединице за координацију служби за спровођење закона (International Law Enforcement Coordination Units) део су једног
правог западнобалканског пројекта који је усмерен искључиво на
државе јединице ЗБПК. Зачетке идеје о оснивању Јединица можемо
тражити у већ помињаној Солунској агенди за Западни Балкан, чији
су закључци усвојени од стране Савета министара спољних послова
ЕУ као пут будућег јачања и стабилизације Уније и њених политика
проширења у правцу Западног Балкана. Између осталог, овим документом потврђена је опредељеност држава ЗБПК за борбу против
организованог криминала, различитих облика нелегалне трговине,
потреба реформе граничних полиција, као и одлучност у супротстављању тероризму, што је тада оцењено као приоритет у регионалној сарадњи (Иветић и Росић, 2015).
Пројекат ILECUs представљен је у Бечу, 9. децембра 2008. године,
када је под покровитељством ЕУ и Министарства унутрашњих послова Аустрије, одржана конференција која је означила почетак
пројекта успостављања Међународних јединица за координацију
спровођења закона на Западном Балкану. У пројекту је значајна и
улога Савета за регионалну сарадњу, а правни основ за оснивање
ILECUs-a била је „Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи“, на основу које су министри унутрашњих послова, 9.
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септембра 2009. године, у Словенији, потписали Меморандум о сарадњи у вези са пројектом, чиме је створен правни оквир пројекта.
Као циљеве који се желе постићи формирањем ILECUs-a, можемо
издвојити следеће:
• побољшати редовну прекограничну размену информација за
борбу против криминала и вршити размену релевантних информација у провођењу међународних истрага, што захтева
комплетно организационо и оперативно успостављање ових
јединица;
• развити и израдити стандарде за заштиту података, који су реалан одраз националних законодавстава за заштиту личних података у државама корисницама;
• успоставити окружење за успешно функционисање информисања и оперативног рада, у које ће бити уграђен државни ILECUs;
• ојачати капацитете у области кривичних истрага;
• побољшати сарадњу и повезивање држава корисница и држава
чланица ЕУ путем успостављања механизама за сарадњу.
ILECUs је замишљен као јединица која ће егзистирати у свакој земљи
учесници и која може захтевати предузимање одређених радњи
и прикупљање података од свих субјеката приликом спровођења
међународних истрага, у складу с националним законодавством.
Поред полицијских служби, његов саставни део требало би да буду
представници министарстава правде, представници тужилаштава
на свим нивоима, царинских управа и других служби које су укључене у међународне истраге. ILECUs je тачка националне координације за размену информација у међународним истрагама и за омогућавање контакта на стратешком и оперативном нивоу. Кључно
је да те јединице, у свакој земљи, буду интегрисане у национални
криминалистичко-обавештајни модел, потпомогнут одговарајућим
процедурама заштите података. Дакле, свим државама учесницама
остављена је могућност да, у складу са својим потенцијалима, регулишу правни статус јединице, као и сва организациона питања.
Суштина је у томе да ILECUs треба бити јединица за националну
координацију која ће обезбеђивати блиску везу са контакт тачкама
за Еуропол, Интерпол и све друге међународне и регионалне организације за сарадњу (Иветић и Росић, 2015).
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Након успешне имплементације пројекта, у већини држава региона
уследио је ILECUs II пројекат, којим су усаглашена четири посебна
циља:
• унапређење и промоција стратешких и оперативних регионалних и међународних капацитета сарадње са државама региона
и ЕУ;
• побољшање прекограничних система прикупљања и размене
оперативних података, сарадња криминалистичко-обавештајних капацитета, укључујући и финансијско-обавештајне службе
у вези с организованим и финансијским криминалом, трговином
дрогама и антитероризмом,
• унапређење и даљи развој ефективних стратегија и инструмената за праћење, замрзавање и трајно одузимање имовине стечене
тероризмом и у вези с организованим криминалом и
• јачање и обједињавање јединица за међународну координацију.
У Берлину је, 2012. године, одржана завршна конференција пројекта, где је разговарано о могућности спровођења ILECUs III пројекта,
који би представљао надоградњу претходна два. У оквиру Конференције директори полиција држава учесница потписали су Меморандум о разумевању којим се истичу резултати пројекта и изражава спремност за даље унапређење регионалне полицијске сарадње
као предуслова за ефикасно супротстављање транснационалном
криминалитету (Иветић и Росић, 2015).
Пројекат ILECUs III реализован је у периоду од септембра 2013. до
августа 2015. године. Пројект се темељи на достигнућима претходна два пројекта. У циљу борбе против прекограничног криминала,
у оквиру трећег пројекта предложене су даље активности, како би
агенције одговорне за сузбијање међународног криминала, укључујући тужиоце, царину и граничну полицију, могле ефикасно да
комуницирају и да реализују заједничке обуке. Циљ је изградити
поверење и уклонити препреке за размену информација између
агенција за спровођење закона из различитих земаља како би се докази и информације прикупљени у једној земљи могли користити
за потребе кривичног поступка у другој земљи (SPCP, 2020).
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4.4.16. Мрежа јавних тужилаца Западног Балкана
С обзиром на тужилачки концепт истраге кривичних дела, сматрамо битним да у контексту регионалне полицијске сарадње поменемо и Мрежу јавних тужилаца Западног Балкана. Ради се о професионалној мрежи јавних тужилаца из држава ЗБПК, која је основана
2005. године потписивањем „Меморандума о разумевању између
шефова јавних тужилаштава“. Мрежа је подржана од стране ЕУ и
Савета Европе. Циљ је да се омогући интензивна сарадња у истрази
и подизању оптужница против осумњичених за организовани криминал и чланова криминалних удружења и организација (Лопандић и Кроња, 2010).
4.4.17. Неки аспекти функционалности регионалних иницијатива из
области полицијске сарадње на Западном Балкану
Приликом процене значаја и функционалности регионалних иницијатива из области полицијске сарадње на Западном Балкану, можемо поставити неколико питања. Да ли регионалне иницијативе
остварују циљеве због којих су успостављене? Да ли, и у којој мери,
дориносе унапређењу безбедности региона? Да ли, и у којој мери,
доприносе јачању сарадње у региону? Какав је утицај тих иницијатива на интеграционе процесе, посебно на процес приступања земаља Западног Балкана Европској унији?
Прво, морамо истаћи да је чињеница егзистирања и деловања великог броја регионалних иницијатива на Западном Балкану, сама
по себи, позитивна. Регионалне иницијативе„утичу на нове облике
понашања, на превазилажење ускогрудог национализма и свести о
самодовољности држава“. (Лопандић и Кроња, 2010, стр. 251). Оне
такође стимулишу сарадњу полицијских служби држава у региону,
уклањају баријере у комуникацији чиме знатно олакшавају комуникацију између држава, омогућавају стварање мреже (неформалних)
контаката, врше утицај на јавно мњење, као и на стварање свести о
заједничким проблемима, циљевима и интересима. Такође, а што је
можда и најважније, активности припремања регионалних пројеката знатно су олакшане, тим пре што регионалне иницијативе омогућавају приступ великом броју међународних фондова (Лопандић
и Кроња, 2010).
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Друго, све регионалне иницијативе (или бар највећи број регионалних иницијатива), од самогстарта су замишљене као структуре
које пружају потпору процесу интеграције земаља ЗБПК у Европску
унију. Наиме, „оне представљају допуну европској архитектури, а
не замену за укључивање земаља у ЕУ и друге паневропске организације“ (Лопандић и Кроња, 2010, стр. 252). Ради тога, свако евентуално кашњење и заостајање ЗБПК у процесу интеграције у Европску унијуима негативно повратно дејство и на функционалност
регионалних иницијатива и њихов утицај на стање безбедности у
региону (Лопандић и Кроња, 2010).
Треће, број регионланих иницијатива у области полицијске сарадње на Западном Балкану је прилично велик. У доста случајева,
њихови циљеви и активности се преплићу. У том смилу, поставља се
питање оправданости финансирања јер не можемо искључити могућност да се једна те иста активност (нпр. борба против корупције)
финансира више пута, само зато што ту активност реализује више
иницијатива. Дакле, међусобна конкурентност може представљати
проблем.
Уколико бисмо желели сагледати стварни учинак регионалних
иницијатива по питању остварења њихових циљева, свакако бисмо
морали спровести посебно, квантитативно истраживање. Међутим,
генерално можемо закључити да ове иницијативе имају позитиван
утицај на безбедносну архитектуру ЗБПК, на међусобну сарадњу
држава и, коначно, на њихов пут ка Европској унији. Недостаци свакако постоје и треба их тражити исључиво у, још увек компликованој, геополитичкој и безбедносној слици Западног Балкана.
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5. ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У РЕГИОНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ САРАДЊИ НА
ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Босна и Херцеговина је држава специфичног уставно-политичког
устројства, а већ смо рекли да она прeдставља један од два главна
проблема западнобалканског комплекса. Питање даље уставно-политичке егзистенције и развоја Босне и Херцеговине ће још дуго
обликовати регионалне безбедносне динамике у целом ЗБПК. У
вези с тим, питaњe бeзбeднoсти у Босни и Херцеговини ниje само
прoфeсиoнaлнo, стручно питaњe, вeћ, пре свега, уставнопрaвнo и
политичко питaњe. Питање је политичко из разлога што различити
политички фактори у БиХ на различит начин гледају на концепцију организације државе, а самим тим и полицијског система. Питање је и уставнопрaвнo „с aспeктa рaзличитих тумaчeњa устaвних
oдрeдби кoje дeтeрминишу питaњe бeзбeднoсти, а у светлу тeндeнциjе прeнoсa нaдлeжнoсти у oблaсти бeзбeднoсти сa нивoa eнтитeтa
нa нивo институциja Босне и Херцеговине“ (Каран, 2010, стр. 344).
Због свега тога, „полицијски систем БиХ налази се негде између
функционалности и нефункционалности и засигурно је оптерећен
различитим проблемима“ (Ђукић, 2018, стр. 60). У том смислу, биће
интересантно сагледати на који начин и у ком обиму Босна и Херцеговина, односно њен полицијски систем, партиципира у регионалној полицијској сарадњи.
5.1. Неке карактеристике геополитичког окружења
Босне и Херцеговине
Босна и Херцеговина је државна заједница која је настала као новоформирана држава на тлу претходне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Чине је две државнотворне јединице
(два ентитета) – Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине. Босна и Херцеговина настала је по окончању грађанског рата
1995. године, и то потписивањем „Општег оквирног споразума за
мир у Босни и Херцеговини“, дакле, међународним уговором. Овај
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споразум потписан је од стране директно заинтересованих страна
– овлашћених представника Савезне Републике Југославије (коју је
наследила Државна заједница Србија и Црна Гора, а касније Република Србија), Републике Хрватске и Босне и Херцеговине, као и
сведока – представника Европске уније, Руске Федерације, Велике
Британије, Републике Немачке, Републике Француске и Сједињених Америчких Држава (Кузмановић и Дмичић, 2011). Потписивањем споразума почело је ново раздобље у историји БиХ, а његови
потписници остали су и даље важни актери у њеном уставно-политичком и геополитичком „животу“.
Босна и Херцеговина је, како смо већ рекли, део регионалног безбедносног поткомплекса Западни Балкан. Уз Косово, представља један
од главних нерешених проблема, односно главних покретача регионалних безбедносних динамика у ЗБПК. Унитаристичке тежње
видљиве су код бошњачких политичких представника, хрватски народ жели свој ентитет, док Република Српска тежи самосталности.
Места и улоге Републике Хрватске и Републике Србије у тој констелацији више су него јасни, а ситуацију додатно усложњава косовско
питање чије би евентуално решење могло детерминисати и даљи
развој ситуације у БиХ, по принципу реципроцитета. Дакле, питање
Босне и Херцеговине несумњиво се тиче сваке државе и сваке нације
у ЗБПК, те несумњиво обликује обрасце пријатељства и непријатељства у региону.38
Колику су улогу велике силе имале у самом настанку Босне и Херцеговине видљиво је из тога ко су сведоци Дејтонског споразума. Те
силе никада нису престале да буду значајан фактор у политичкој егзистенцији БиХ. Одмах по успостави мира, започети су реформски
процеси у свим сферама јавног живота, а под окриљем међународне заједнице. О току реформског процеса нећемо говорити на овом
месту, осврнућемо се само на актуелно стање по питању односа БиХ
и кључних сила које пројектују свој утицај на ЗБПК (САД, ЕУ, те алтернатива у виду Кине и Русије).
Односе БиХ и Сједињених Америчких Држава можемо посматрати кроз призму односа са НАТО алијансом. Међутим, ради се о
38     Види целину 3.2.1.
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једном веома контроверзном и политички осетљивом питању. Према члану 84 Закона о одбрани Босне и Херцеговине, - „Парламентарна скупштина, Савјет министара Босне и Херцеговине, Предсједништво, те сви субјекти одбране, у оквиру властите уставне и
законске надлежности, провешће потребне активности за пријем
Босне и Херцеговине у чланство НАТО-а“. Такође, Предсједништво
БиХ је, 2009. године, донело закључак у ком се наводи да ће упутити
формални захтев Босне и Херцеговине за Акциони план за чланство у НАТО.39 Десет година након тога, у новембру 2019., Предсједништво је усвојило документ под називом „Програм реформи Босне
и Херцеговине“. Овим документом се даље потврђује евроатлантска
опредељеност БиХ и предвиђа низ реформских активности на том
плану (политичка и економска питања, одбрамбена и безбедносна
питања, питања ресурса,правна питања). Део документа посвећен
је и односима са суседима, те регионалној сарадњи. Унапређење
сарадње са суседним државама засноване на заједничким интересима и начелима равноправности и међусобног уважавања, стални
је приоритет спољне политике БиХ. Развој билатералних односа са
суседним земљама фокусиран је на неколико важних подручја: евро
и евроатлантске процесе интеграције, изградњу добросуседских односа, побољшање економске сарадње, јачање регионалне сарадње
и решавање отворених питања конструктивним приступом. БиХ
ће наставити активности на интензивирању сарадње са суседима у
свим областима и учествоваће у решавању билатералних питања од
заједничког интереса. Такође, активно ће унапређивати економску,
културну, политичку и безбедносну сарадњу, те решавати питања
утврђивања граница са суседним земљама, што је задатак комисија
за границе. Што се тиче мултилатералног аспекта спољне политике, БиХ поклања посебну пажњу чланству и активностима у различитим регионалним иницијативама, као што су: Савет за регионалну сарадњу, Неумска иницијатива, Јадранско-јонска иницијатива,
Централно-европска иницијатива, MARRI, RACVIAC, SEECP, SECI,
CEFTA, Дунавски процес сарадње и Комисија за слив реке Саве. Заузимајући активан приступ у овим иницијативама, БиХ наставља
да доприноси јачању садашњих и стварању нових регионалних
39     Закључак број 01-011-1599-35/09, од 10. јуна 2009. године.
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односа (Програм реформи БиХ, 2019). Видимо, дакле, да је Босна и
Херцеговина формално опредељена за чланство у НАТО, иако се
често могу чути супротни ставови дела владајућег политичког корпуса, пре свега српског. Међутим, мишљења смо да су такве изјаве
само флоскуле којима се настоји скренути пажња бирачког тела са
правог, формално-правног стања ствари. Наравно, подсетићемо да
српски народ још увек гаји анимозитет према Алијанси, због чина
агресије на СРЈ, 1999. године. Стога, бојазан актуелне власти у Републици Српској да ће изгубити поверење дела бирача ако обзнани
чињенице у вези НАТО пута БиХ, више је него евидентна.
Ако се НАТО пут Босне и Херцеговине и доводи у питање, опредељење ка чланству у Европској унији је неупитно. Билатерални
односи БиХ и Европске уније су део шире, регионалне политике
Уније према јединицама ЗБПК. Са ЕУ, БиХ је прво потписала Споразум о стабилизацији и придруживању 2008. године, да би исти
ступио на правну снагу тек 2015. БиХ је поднела апликацију за
чланство Европској унији 15. 2. 2016. године. Савет општих послова
ЕУ је својим закључцима о апликацији позвао Европску комисију
да изради упитник. Одговори су достављени Европској комисији
28. фебруара 2018. године. БиХ је добила додатни сет питања 20.
јуна исте године, а Европска комисија је дала своје мишљење о
апликацији БиХ за чланство у ЕУ 29. маја 2019. године (Програм
реформи БиХ, 2019). Иако је начињен знатан помак на путу ка Европској унији, треба признати да је Босна и Херцеговина остварила најмањи напредак у односу на остале државе ЗБПК. Наиме, поред Хрватске која је члан, све остале земље добиле су кандидатски
статус, док је БиХ још увек потенцијални кандидат.
Односе БиХ са другим великим силама, пре свега Кином и Русијом,
треба посматрати у контексту њиховог свеукупног присуства у
ЗБПК и њиховог утицаја на регионалне безбедносне динамике.
Посебно треба поменути односе Републике Српске и Руске Федерације, као и односе које бошњачки политички фактори имају са
Турском. Наиме, Путинова Русија у Републици Српској и српском
народу у БиХ свакако види значајан полигон за пројекцију њених интереса у БиХ, као и на целом ЗБПК. За то време, Ердоганова Турска пројектује снажан утицај на политичке представнике
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бошњачког народа, у светлу њених геополитичких аспирација.40
5.2. Историјски развој полиције у Босни и Херцеговини
Део територије данашње Босне и Херцеговине улазио је у састав
царства цара Стефана Душана, па тако први и основни извор података о полицији на тим просторима представља Душанов Законик из 1349. године. Чланови 156. и 157. Законика говоре „О чувању
путова“ и „О стражама“, а међу стручним органима временом је
најзначајнији постао кефалија који се, између осталог старао и о јавној безбедности и управљао стражарима распоређеним дуж путева
(Јовичић и Шетка, 2018).
Након овог периода, простор Босне и Херцеговине дуго је био под
окупацијом туђинских власти, прво турских, а затим и аустроугарских. Управно-полицијски апарат у БиХ, под аустроугарском
влашћу, развијао се кроз два раздобља: војне управе (1878-1882) и (de
iure) грађанским системом власти, уведеним после гушења херцеговачког устанка 1882. године (1882-1918) – (Шетка, 2018).
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (територија данашње Босне и Херцеговине улазила је, наравно, у састав СХС) је створена
1918. године, што је условило образовање владе, чији је један од
ресора било Министарство унутрашњих послова. Министарство
унутрашњих послова Краљевине основано је 7. децембра 1918. године Указом о образовању Прве Владе Краљевства Срба, Хрвата
и Словенаца. Питања организације и послова министарства регулисана су Уредбом о устројству Министарства унутрашњих послова од маја 1919. године. Министарство је дефинисано као „врховна управна и надзорна власт над свим управно-полицијским
властима и органима у земљи“. Реорганизација је уследила након
завођења Шестојануарске диктатуре, 1929. године. Законом о унутрашњој управи (1929) Министасртво је окарактерисано као врховно надлештво за унутрашњу управу. Велики део послова јавне
безбједности обављала је жандармерија. Жандармерија је формирана у јануару 1919. године „ради чувања унутрашњег поретка“, а
40     Види целину 3.2.2.
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према Закону о жандармерији из 1930. године дефинисана је као
помоћни род војске Краљевине Југославије и као специјална трупа,
са задатком да, као орган државних управних власти, „бди над јавном безбедношћу, одржава јавни ред и мир и обезбеђује извршење
закона“. Поред жандармерије, организација полицијских послова на терену почивала је на подручним органима Министарства
– опште управне власти и месне полицијске власти (Димовски и
др., 2018). Полиција на територији БиХ је, у почетној фази функционисања заједничке државе, радила по аустроугарском моделу.
Након доношења Видовданског устава из 1921. године започето је
са унификацијом и модернизацијом полиције Краљевине. Тако су
у БиХ успостављене 32 јединице државне страже, које су се налазиле под управом Полицијске дирекције за БиХ у Сарајеву (касније преименовене у Управу полиције), док су у погледу вршења
дужности потпадале под локалну власт. Припадници стража били
су разврстани на: пешадијски одред, коњички одред, те бициклистички и саобраћајни одред (Шетка, 2016). Колико је у Краљевини
полагано на међународну полицијску сарадњу, видљиво је, такође,
из одредаба Закона о унутрашњој управи, у ком је наведено да се
Истражни одсек (Четврти одсек), при Одељењу јавне безбедности
Министарства унутрашњих послова, „стара о правилној примени
међународних конвенција које се односе на сузбијање криминалитета и на послове око организације међународне криминалне
полиције“, а Правни одсек (Осми одсек), при Управном одељењу
„учествује у раду међународних конвенција, уколико то спада у
делокруг рада Министарства унутрашњих послова“ (Иветић и Росић, 2015). Последња реорганизација Министарства унутрашњих
послова Краљевине Југославије извршена је 1940. године, када
је свет већ увелико био захваћен ратним вихором. По окупацији
Краљевине, почетком рата 1941. године, обезбеђен је континуитет рада Министарства унутрашњих послова у оквиру краљевске
Владе у егзилу. За то време у земљи су органи реда замењени окупационим снагама или су деловали под окупационим режимом.
У каснијем периоду, партизански покрет је ускратио легитимитет
свим органима власти Краљевине и започео изградњу властитих
полицијских органа. Према томе, између полиције Краљевине и
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полиције у новој, социјалистичкој Југославији не постоји никакав
континуитет.
У организацији и трансформацији полиције социјалистичке Југославије може се разликовати неколико фаза које се углавном поклапају са уставним променама чије су граничне године оне у којима су доношена нова уставна акта – 1946, 1953, 1963, 1974 и 1990-1992.
Свака од тих фаза доноси извесне промене у погледу начина организовања и дефинисања задатака органа унутрашњих послова (Димовски и др., 2018). Кључна одлика свих поменутих фаза односила
се на перманентну децентрализацију државне власти. Федералне јединице (па тако и БиХ) су у свакој новој прерасподели надлежности
коју су доносиле уставне промене проширивале своју надлежност у
области унутрашњих послова (Шетка, 2016). Треба нагласити да је
послије Другог светског рата, тадашња Демократска Федеративна
Југославија обновила чланство у Интерполу, а у Београду је 1986.
године одржано 55. заседање Генералне скупштине Интерпола
(Иветић и Росић, 2015). Последњим уставним променама из 1990. године дошло је до трансформације Републичког секретаријата унутрашњих послова у Министарство унутрашњих послова Босне и
Херцеговине. Полиција у БиХ била је организована у три нивоа: локални ниво – станице јавне безбедности, регионални ниво – центри
служби безбедности (било их је девет) и републички ниво – Министарство унутрашњих послова БиХ (Јовичић, 2005). Овакво уређење
трајало је до ратних сукоба у БиХ 1992. године. Тада је дошло до
поделе између припадника МУП-а БиХ по националној основи тако
да су до краја рата наставиле да функционишу двије полицијске
организације – полиција Републике Српске и полиција Федерације
Босне и Херцеговине.
На крају, треба указати на неке битне догађаје који су се догодили
после рата, а који су на овај или онај начин значили прекрајања
„дејтонских“ контура полицијског система Босне и Херцеговине.
Са реформским процесом започето је одмах по успостави мира.
Тада су, на самом почетку, функционисали ентитетски и кантонални МУП-ови. Након поступака цертификације полицијских службеника и акредитације полицијских агенција у БиХ спроведеног од
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стране IPTF-а, међународна заједница утицала је на формирање
полицијских агенција на државном нивоу. Прво је основана Државна гранична служба Босне и Херцеговине и то законом који је
наметнут од стране Високог представника (ОХР), 13. јануара 2000.
године. Након тога, под утицајем ОХР-а и Мисије УН у БиХ, 2002.
год. основана је Државна агенција за информације и заштиту као
самостална институција Босне и Херцеговине (Хаџовић и др., 2013).
Ова агенција није имала полицијска овлашћења све до 2004. године
када је трансформисана у Државну агенцију за истраге и заштиту
(СИПА). Све новоформиране агенције су 2003. године „смештене“
у оквире тада новоформираног Министарства безбједности Босне
и Херцевине. Даље, међународна заједница неуморно је настављала са инсистирањем на реформи полиције која би на концу подразумевала потпуну предају полицијске власти заједничким институцијама. То до данас није успело. Међутим, треба још истаћи да
је 2006. године формирана Служба за послове са странцима која је
опет преузела део послова ентитетских полиција. Касније, тзв. пакетом полицијских закона, 2008. године, формиране су преостале
полицијске агенције на нивоу државе и то: Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, Агенција за форензичка испитивања
и вјештачења,Агенција за полицијску подршку и Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова. Можемо закључити да је
спроведен велики део реформског процеса замишљеног од стране
међународне заједнице и политичких представника бошњачког
народа. Међутим захваљујући напорима тадашњег политичког и
полицијског врха Републике Српске није остварен коначан циљ,
а то је укидање или скоро па потпуно „развлаштење“ Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Стварна полицијска
власт и даље је остала у рукама ентитета.
Како је полицијски систем Босне и Херцеговине, под утицајем горе
наведених фактора, еволуирао и мењао форме, тако се мењао и начин његовог учешћа у регионалној полицијској сарадњи. То, пре
свега, треба посматрати у контексту поделе надлежности између
државне заједнице и државотворних јединица (ентитета). Тим питањима бавићемо се у наставку монографије.
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5.3. Подела надлежности између институција Босне и
Херцеговине и ентитета у области полицијских послова
Устав Босне и Херцеговине ступио је на правну снагу даном потписивања Општег оквирног споразума за мир, 14. децембра 1995. године, чиме је окончан грађански рат и означен почетак функционисања државе Босне и Херцеговине. Прво треба нагласити да је Устав
БиХ по много чему специфичан. Ради се о акту међународног права, што није уобичајено, урађен је по англосаксонксом правном моделу, не садржи сву неопходну материју и др. (Кузмановић и Дмичић, 2011). Највећа нелогичност је ипак та што га једнострано може
мењати законодавни орган који није учествовао у његовом доношењу, иако се ради о типичном међународно-правном споразуму.
Такође, у пракси постоји проблем различитог тумачења Устава БиХ
од стране различитих политичких актера, што је, због свеукупног
политичког стања и утицаја међународног фактора, довело до извесних одступања у области полиције и безбедности (Шетка, 2016).
Босна и Херцеговинаје сложена држава коју чине две државотворне целине: Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине,
али и посебна административно-територијална јединица – Брчко
Дистрикт Босне и Херцеговине. У оваквој држави, која не испуњава
све федералне, али ни све конфедералне елементе, питање поделе
надлежности је од круцијалног значаја за њено функционисање. Тај
значај највише долази до изражаја у области унутрашњих послова и
безбедности генерално.
Надлежности институција Босне и Херцеговине и надлежности ентитета су утврђене непосредно Уставом, и то – прве методом позитивне енумерације, а друге принципом генералне клаузуле, односно
пресумпцијом надлежности у корист ентитета, тако „да све државне
функције и овлашћења која Уставом нису изричито додељена институцијама Босне и Херцеговине припадају ентитетима“ (Дмичић,
2011, стр. 154). У надлежности Босне и Херцеговине су сљедећа питања (члан 3 Устава):
1. спољна политика,
2. спољнотрговиснка политика,
3. царинска политика,
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4. монетарна политика, као што је предвиђено чланом 7,
5. финансирање институција и међународних обавеза Босне и
Херцеговине,
6. политика и регулисање питања имиграције, избеглица и азила,
7. провођење међународних и међуентитетских кривичноправних
прописа, укључујући и односе са Интерполом,
8. успостављање и функционисање заједничких и међународних
комуникацијских средстава,
9. регулисање међуентитетског транспорта,
10. контрола ваздушног саобраћаја.
Дакле, сва она питања која нису горе поменута су у надлежности ентитета, па тако и област полицијских послова. Устав БиХ предвиђа и
могућност да Босна и Хереговина преузме надлежност у оним стварима у којима се, о томе, постигне сагласност ентитета. Ову могућност Устав предвиђа приоритетно за послове који се односе на људска права, арбитражу, избеглице и расељена лица, чување националних споменика, коришћење енергетских ресурса у привредним
пројектима, као и оне послове „потребне за очување суверенитета,
територијалног интегритета, политичке независности и међународног субјективитета Босне и Херцеговине, а у складу са поделом
надлежности између њених институција и ентитета“ (Дмичић, 2011,
стр. 158). Овако широко постављена формулација свакако је отворила могућности за de iure и/или de facto дерогирање уставом утврђеног односа између државне заједнице и ентитета (Дмичић, 2011).
Јасна је и није спорна могућност преноса надлежности уз договор
ентитета, али није јасно у ком поступку и на ком институциналном
нивоу ентитети могу усагласити своје ставове. То је произвело циљна тумачења одредаба Устава („како коме одговара“) и запретило да
наруши „дејтонску“ равнотежу између државотворних субјеката у
БиХ. Највеће последице наступиле су, пре свега, преношењем надлежности у области унутрашњих послова. Видели смо да су исти
изворно у надлежности ентитета, а да о њиховом евентуалном преносу није постигнута никаква врста договора.41
41     Интересантно је поменути једну анализу која се односи надејство преноса
уставом додељених надлежности и овлашћења са институција Републике Српске
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Већ дужи временски период суочени смо са антиуставном тенденцијом преноса полицијских надлежности на институције Босне и
Херцеговине (Јовичић и Шетка, 2018). Овај процес одиграва се под
снажним утицајем међународне заједнице у синергији са заговорницима унитарне Босне и Херцеговине. Дакле, полицијске агенције
на нивоу БиХ основане су законима који су у колизији са Уставом
Босне и Херцеговине, а под утицајем међународног фактора (IPTF,
Мисија УН, OHR, EUPM). Јасно је да би враћањем у уставне оквире
полицијски систем Босне и Херцеговине био далеко једноставнији,
„јефтинији“ и функционалнији.
Када говоримо о питањима регионалне полицијске сарадње и међународне сарадње уопште, ипак бисмо могли закључити да се најзначајније надлежности, у том делу, налазе на нивоу Босне и Херцеговине. Генерално гледано, изворне надлежности државне заједнице
управо се тичу међународног представљања БиХ, међународних
односа, спољне политике и др. У контексту наше теме, најзначајнија надлежност институција Босне и Херцеговине, односи се напровођење међународних и међуентитетских кривичноправних
прописа, укључујући и односе са Интерполом.
5.4. Елементи полицијског система Босне и Херцеговине
Да бисмо могли представти начин на који полицијски систем Босне
и Херцеговине партиципира у регионалној полицијској сарадњи,
морамо прво рећи о каквом моделу полицијског система се заправо
ради, од којих се елемената исти састоји, као и какав је њихов однос.
Полицијски систем Босне и Херцеговине је сложен некоординиран
полицијски систем што значи да су за исте делове државне територије надлежне две или више полицијских агенција у БиХ. Сама
та чињеница производи бројне проблеме који негативно утичу
на функционалност полицијског система. Двадесет полицијских
на заједничке институције, а на основу које је Народна скупштина Републике
Српске оценила да је у укупно 68 случајева реч о преносу или преузимању
надлежности без сагласности, а да је у само 3 случаја дата сагласност у складу са
чланом 3, тачка 5 Устава БиХ (Дмичић, 2011).
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агенција које представљају његове елементе можемо посматрати
кроз четири нивоа организације државне заједнице: локални, кантонални, ентитетски и државни ниво. За потребе овог рада навешћемо
те полицијске агенције према нивоу организације ком припадају, те
укратко објаснити њихову месну и стварну надлежност.
На локалном нивоу, на територији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине делује Полиција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине која
представља самосталну полицијску агенцију задужену за обављање
свих полицијских послова на територији ове општине, односно дистрикта (Иветић и Миладиновић, 2013).
Кантонални ниво чине кантонална министарства унутрашњих
послова: МУП Унско-санског кантона, МУП Тузланског кантона,МУП Посавског кантона, МУП Зеничко-добојског кантона, МУП
Средње-босанског кантона, МУП Босанско-подрињског кантона,
МУП Херцеговачко-неретванског кантона, МУП Сарајевског кантона, МУП Западно-херцеговачког кантона и МУП Кантона 10. Ове
агенције имају висок степен самосталности и обављају највећи обим
полицијских послова у Федерацији Босне и Херцеговине. Нису подређени МУП-у Федерације, већ кантоналним властима из чијег се
буџета и финансирају.
На ентитетском нивоу своје надлежности остварују Министарство
унутрашњих послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине. Министарство
унутрашњих послова Републике Српске је „јединствен републички орган управе задужен за обављање послова државне управе који
се односе на заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и
угрожавања безбједности Републике Српске, заштиту живота и личне безбедности грађана, као и друге послове утврђене Законом о републичкој управи“.42 Дакле, овај орган надлежан је за обављање полицијских (оперативно-стручних) и осталих унутрашњих послова
на територији Републике Српске. Министарство унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине је полицијска агенција која
на територији Федерације Босне и Херцеговине обавља унутрашње
42     Закон о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике
Српске“, број 57/16, 110/16, 58/19, 82/19.), члан 2, став 1.

110

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

послове у надлежности Федерације, а то су: „спречавање и откривање кривичних дела тероризма, међукантоналног криминала,
стављања у промет опојних дрога и организованог криминала, те
проналажење и хватање учинилаца тих кривичних дела и њихово
привођење надлежним органима; обезбеђење одређених личности
и зграда Федерације; школовање, стручно оспособљавање и усавршавање; стицање и престанак држављанства Федерације“.43 Остали
унутрашњи послови су у надлежности кантоналних министарстава, с тим да им Федерални МУП може поверити послове из своје
надлежности.
На крају, на државном нивоу егзистирају: Гранична полиција Босне
и Херцеговине, Агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА), Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине,Служба за послове са странцима, Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Агенција за полицијску подршку
и Агенција за школовање и стручно усавршавање кадрова.44 Њихова територијална надлежност односи се на целу територију Босне
и Херцеговине. Рад наведених агенција координира Министарство
безбједности Босне и Херцеговине (агенције заправо представљају
самосталне управне организације које функционишу у његовом
саставу). Када изложимо надлежности Министарства безбједности,
добићемо увид и у стварну надлежност агенција у његовом саставу.45 Министарство безбједности БиХ надлежно је за: „заштиту међународних граница, унутрашњих граничних прелаза и регулисање
саобраћаја на граничним прелазима БиХ; спречавање и откривање
43     Закон о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 45/05, 81/14), члан 3, став 1.
44     Ове агенције можемо поделити на полицијске агенције у правом смислу речи и
полицијске агенције у ширем смислу речи. Полицијске агеницје у правом смислу
речи, са пуним опусом полицијских овлашћења су Гранична полиција Босне
и Херцеговине, Агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА) и
Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине. Остале
агенције замишљене су као подршка полицијској структури БиХ, а њихови
службеници имају, или ограничена овлашћења, или уопште немају полицијска
овлашћења.
45     Нећемо се упуштати у интерпретацију стварне надлежности сваке агенције
посебно.
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учинилаца кривичних дела тероризма, трговине дрогом, кривотворења домаће и стране валуте и трговине људима и других кривичних дела са међународним или међуентитетским елементом; међународну сарадњу у свим областима из надлежности министарства;
заштиту лица и објеката; прикупљање и кориштење података од
значаја за безбедност БиХ; организацију и усаглашавање активности ентитетских министарстава унутрашњих послова и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у остваривању безбедносних задатака у интересу БиХ; провођење међународних обавеза и сарадњу у
провођењу цивилне заштите, координирање деловања ентитетских
служби цивилне заштите у БиХ, и усклађивање њихових планова за
случај природне или друге несреће које захватају територију БиХ, и
доношење програма и планова заштите и спасавања; креира, стара
се и проводи политику усељавања и азила у БиХ; уређује процедуре
и начин организације службе везано за кретање и боравак странаца у БиХ; пружање подршке полицијским телима БиХ; школовање
и стручно усавршавање кадрова у складу с потребама полицијских
тела БиХ и других служби и агенција из области безбедности; форензичка испитивања и вештачења“.46
На основу свега наведеног, намеће се и закључак по коме све полицијске агенције које чине полицијски систем БиХ можемо поделити
на оне које имају стварну полицијску власт и оне које имају ограничену полицијску власт. Оваква подела не среће се у литератури,
али мишљења смо да је корисна за боље разумевање односа између
елемената полицијског система БиХ. Дакле, полицијске агенције
које имају стварну полицијску власт на територијама за које су надлежне јесу: Полиција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, кантонална министарства унутрашњих послова и Министарство унутрашњих послова Републике Српске. Остала полицијска тела у БиХ,
на територији за коју су надлежна, могу обављати само оне полицијске и остале унутрашње послове који су им стављени у надлежност изричито законом. Ипак, остаје да закључимо да се надлежности полицијских агенција делом преклапају и да је било случајева
46     Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06,
88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17), члан 14.
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сукоба надлежности у пракси који то потврђују. Разлози су бројни,
а као основне можемо апострофирати „гломазан“ полицијски систем и неусклађеност законске регулативе на различитим нивоима
регулације.
5.5. Нормативни основ регионалне полицијске сарадње
у Босни и Херцеговини
5.5.1. Билатерални и мултилатерални споразуми и иницијативе
регионалног карактера
Сваки облик међународне сарадње темељи се на међународним споразумима (уговори, конвенције, иницијативе). Босна и Херцеговина
је учесник бројних билатералних и мултилатералних аранжмана
који се, директно или индиректно, односе на област међународне
полицијске сарадње. Због савремених трендова регионализације, те
интензивирања регионалних безбедносних динамика у ЗБПК, повећан је значај и број иницијатива регионалног карактера. Ми ћемо
се, у складу са темом монографије, фокусирати управо на учешће
БиХ у регионалним мултилатералним споразумима/иницијативама, као и на билатералне споразуме које БиХ има са осталим државама ЗБПК.
Када говоримо о Босни и Херцеговини, од посебне важности су регионални споразуми постигнути у оквирима рада Конференције
балканских држава, одржане у Солуну, Грчка, 1996. године. На овом
скупу усвојена је посебна „Декларација о сарадњи држава у области правосуђа, борбе против организованог криминалитета, тероризма, незаконитог промета опојних дрога и оружја“. Такође, битно
је истаћи значај „Декларације држава Југоисточне Европе против
трговине људима“, усвојене на УН-овој конференцији о сузбијању
транснационалног организованог криминалитета, одржаној у Палерму, Италија, 2000. године. Наведена декларација усвојена је на
иницијативу Радне групе за сузбијање трговине људима Пакта о
стабилности. Резултат Декларације из Палерма је усвајање Изјаве о
обавезама од стране држава Југоисточне Европе, којом су се државе потписнице обавезале да ће успоставити и учествовати у механизму размене информација у вези с трговином људима у том делу
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Европе. На крају, најважнија конвенција којој је БиХ приступила јесте Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи. Одлука о ратификацији Конвенције о полицијској сарадњи за југоисточну Европу од стране БиХ објављена је у Службеном гласнику БиХ,
бр. 4/07, од 24. 7. 2007. године (Иветић и Росић, 2015).
Босна и Херцеговина активно партиципира у раду великог броја
регионалних иницијатива. О тим иницијативама смо детаљно говорили, тако да ћемо у табели која следи настојати дати преглед тих
иницијатива са годином приступања БиХ.
Табела 2. Преглед регионалних иницијатива којима је приступила
Босна и Херцеговина
Назив иницијативе

Година
приступања БиХ

Процес за сарадњу у
Југоисточној Европи –SEECP

2001

Пакт стабилности за Југоисточну Европу –
Савет за регионалну сарадњу – PS-RCC

1999

Централноевропска иницијатива –CEI

1992

Јадранско-јонска иницијатива –AII

2000

Регионална иницијатива за миграције, азил
и избеглице –MARRI

2003

Група пријатеља Салцбуршког форума

2007

Центар за безбедносну сарадњу –RACVIAC

2000

Регионална антикорупцијска иницијатива
Југоисточне Европе –RAI

2000

SECI/SELEC центар

1999

Асоцијација шефова полиција Југоисточне
Европе –SEPCA

2002

Мрежа жена полицајаца Југоисточне Европе

2010

Извор: Иветић и Росић, 2015 (обрада аутора).
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Видели смо да је Босна и Херцеговина потписник значајног броја
мултилатералних аката који су усвојени под окљиљем различитих
међународних организација и конференција, како универзалних,
тако и оних регионалних. Међутим, посебан значај за регионалну полицијску сарадњу имају споразуми билатералног карактера.
Првенствено је реч о споразумима које је Босна и Херцеговина закључивала са другим државама које припадају ЗБПК, дакле, земљама
из свог непосредног окружења. Ти споразуми дефинишу различите
облике и механизме сарадње земаља потписница, и то на плану супротстављања регионалним безбедносним претњама као што су тероризам, организовани криминал у вези са трговином наркотицима и трговином људима, те друга тешка кривична дела. Споразуми,
такође, представљају темељ за стварање институционалних механизама за заједничку борбу против ових антибезбедносних, криминогених појава. Билатерални споразуми утврђују „основе заједничке
сарадње полицијских и правосудних органа држава потписница и
омогућавају усклађивање заједничких активности, као што су размена информација, обављање полицијске активности, сарадња у
истрагама појединих кривичних дела, размена резултата криминалистичко-техничких истрага и координирање и усмеравање полицијске сарадње“ (Иветић и Росић, 2015, стр. 74).
Босна и Херцеговина има потписане споразуме који се односе на регионалну полицијску сарадњу са свим осталим државама које припадају ЗПБК. Споразуми су представљени хронолошки у табели
број 3.
Табела 3. Преглед билатералних споразума које је потписала Босна
и Херцеговина
Споразум

Место
и датум
потписивања

Број
Службеног
гласника
БиХ

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Републике Хрватске о
заједничким локацијама на граничним
прелазима“

Сарајево,
17. 6. 2002.

Ступио
на снагу
10. 2. 2011.
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Споразум

Место
и датум
потписивања

Број
Службеног
гласника
БиХ

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Републике Хрватске о
сарадњи у надзору државне границе“

Сарајево,
29. 3. 2007

10/07

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Црне Горе о сарадњи
у борби против тероризма,
организованог криминала, илегалне
трговине наркотицима, психотропним
супстанцама и прекурсорима,
илегалне миграције и осталих
кривичних дела“

Будва,
7.9.2007.

2/08

Охрид,
21.3.2008.

8/08

Београд,
6. 3. 2009.

7/09

„Протокол између Министарства
безбједности БиХ и Министарства
унутрашњих послова и јавне управе
Црне Горе о спровођењу заједничких
патрола уз заједничку државну
границу“

Београд,
6. 3. 2009.

7/09

„Протокол између Министарства
безбједности БиХ и Министарства
унутрашњих послова Републике Србије
о спровођењу заједничких патрола уз
заједничку државну границу“

Београд,
6. 3. 2009.

8/09

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Републике Македоније о
сарадњи у борби против тероризма,
организованог криминала, нелегалне
трговине наркотицима, психотропним
супстанцама и прекурсорима,
илегалне миграције и осталих
кривичних дела“
„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Црне Горе о провођењу
граничних провера на заједничким
граничним прелазима“
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Споразум

Место
и датум
потписивања

Број
Службеног
гласника
БиХ

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Већа министара Републике
Албаније о сарадњи у борби против
криминала, посебно тероризма,
илегалне трговине дрогом и
организованог криминала“

Сарајево,
24.3.2009.

7/09

„Протокол између Министарства
безбједности БиХ и Министарства
унутрашњих послова Републике
Србије о одржавању редовних
састанака представника граничних
полиција на државном, регионалном и
локалном нивоу“

Београд,
30. 3. 2009.

8/09

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Републике Хрватске о
полицијској сарадњи у борби против
прекограничног криминала“

Сарајево,
17. 9. 2010.

9/11

„Споразум између Савјета министара
БиХ и Владе Републике Србије о
полицијској сарадњи“

Београд,
24. 9. 2010.

9/11

„Протокол између Министарства
безбједности БиХ и Министарства
унутрашњих послова и јавне управе
Црне Горе о сарадњи у области
форензичких испитивања и
вештачења“

Будва,
20. 12. 2013.

8/14

„Протокол између Министарства
безбједности БиХ, Министарства
унутрашњих послова Црне Горе и
Министарства унутрашњих послова
Републике Србије о оснивању и
функционисању заједничког центра за
полицијску сарадњу“

Будва,
20. 12. 2013.

8/14

Извор: Иветић и Росић, 2015 (обрада аутора).
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Билатерални споразуми о сарадњи које је БиХ потписала са другим
државама ЗБПК су, махом, сличног садржаја. На примеру „Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о полицијској сарадњи“ (2010) ћемо покушати представити садржај таквих
споразума. Споразумом је предвиђено да уговорне стране јачају сарадњу на пољу:
• отклањања претњи по јавну безбедност и јавни ред,
• спречавања и расветљавања кривичних дела, а нарочито у области организованогкриминала, тероризма и корупције,
• стања безбедности у заштити државне границе у пограничном
подручју,
• образовања и стручног усавршавања кадрова и превенцији
криминала,
• заштите сведока,
• слања официра за везу и
• заштите података.
За те потребе, предвиђена је и могућност формирања заједничких
полицијских тимова. Уговорне стране теже остваривању истог нивоа информисаности о безбедносној ситуацији. У ту сврху, периодично, и када постоји одређени повод, размењују информације о
стању и, по потреби, заједнички оцењују стање безбедносне ситуације. Ради спровођења споразума, полицијски органи уговорних
страна сарађују и међусобно пружају помоћ на основу захтева. Такође, постоји и могућност размене информација без захтева, и то из
разлога хитности. Наиме, ради се о случајевима када се, на темељу
утврђених чињеница, може основано претпоставити да су односне
информације неопходне за отклањање конкретне претње по јавну
безбедност и јавни ред или за расветљавање кривичних дела или
могу довести до подношења захтева за правну помоћ. Као посебни
облици сарадње, Споразумом су предвиђени:
•
•
•
•
•

контролисане испоруке,
употреба прикривених иследника,
заштита сведока,
слање официра за везу,
сарадња на пољу безбедности у спорту и великих манифестација.
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Посебно поглавље посвећено је саради у области контроле и обезбеђења државне границе. Ова сарадња остварује се кроз мешовите патроле уз заједничку државну границу, заједничке контактне
службе, међусобну комуникацију и телекомуникацијску везу, те
службени транзит.
5.5.1. Стратешки оквир – стратегија, приоритет, интерес
Сваки облик међународне сарадње, па тако и регионална полицијска
сарадња, зависи од стратешких опредељења односне државе, као и
њених спољнополитичких приоритета и интереса. Предсједништво
Босне и Херцеговине jeст орган који је, у складу са уставним одредбама, надлежан за вођење спољне политике Босне и Херцеговине. У
том смислу, Предсједништво је 2003. године донело документ под
називом „Општи правци и приоритети за провођење спољне политике Босне и Херцеговине“.47 Овим документом дефинисана су начела, правци и приоритети спољне политике Босне и Херцеговине. У
уводном делу документа (уловно речено: преамбули), доносилац се
осврнуо на процес глобализације који „структурално мења међународне односе и позива на решавање горућих питања на глобалном и
регионалним нивоима“. Циљеве доношења документа донисилац је
широко дефинисао, а исти су подразумевали свеобухватну заштиту
људских права и основних слобода, елиминисање сиромаштва, развијање глобалног партнерства за развој и, нарочито, потпуну политичку, економску и безбедносну интеграцију и транзицију региона
Југоисточне Европе. Доносилац је, такође, изразио свест о потреби
за убрзавањем процеса европских интеграција БиХ. Из уводог дела
документа видимо да је Предсједништво БиХ начелно препознало
важност регионалног нивоа сарадње и интеграције на свим пољима
(политичком, економском, безбедносном).
Од доношења документа под називом „Општи правци и приоритети за провођење спољне политике Босне и Херцеговине“, прошло је
доста времена, па су на глобалној и регионалној, али и унутрашњој
политичкој сцени наступиле бројне промене. Неке од најзначајнијих промена су: економсканестабилност, последице тзв. арапског
47     Документ број: 01-645-30/03, од 26. марта 2003. године.
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пролећа, савремени изазови тероризма, мигрантска криза, погоршање односа Руске Федерације и западних земаља, економски развој НР Кине, „брегзит“, улазак Хрватске у ЕУ и кандидатски статус
за суседне државе, улазак Црне Горе у НАТО и др. Препознавајући и
антиципирајући те промене, Предсједништво Босне и Херцеговине
одлучило се на ревизију овог документа 2016. године. У контексту
те одлуке, задужено је Министартсво спољних послова БиХ да приступи изради Стратегије спољне политике Босне и Херцеговине,
а у сарадњи са релевантним институцијама. Предсједништво БиХ
је, дакле, 2018. године усвојило документ под називом „Стратегија
спољне политике Босне и Херцеговине“ (за период: 2018 – 2023).
Документом су дефинисана начела спољне политике Босне и Херцеговине. Између осталог, предвиђено је да ће БиХ деловати у складу са обавезама преузетим закључивањем међународних споразума,
као и чланством у међународним организацијама. Посебно су наглашена начела реципроцитета и мирољубиве сарадње, као и начело немешања у унутрашња питања друге државе. БиХ ће настојати да имплементацијом Стратегије постане активан и кредибилан
међународни субјект. Такође, држава је опредељена за конструктивни дијалог у међудржавним односима, те за решавање свих спорова
мирним путем.
Стратешки правци деловања спољне политике Босне и Херцеговине одређени су у виду стубова спољне политике. Њих је неопходно
посматрати „не као статичне описе спољне политике, већ као динамичке трајекторије и усмерења унутар којих се развијају активне
политике према Европској унији, НАТО-у, региону, глобалним питањима, међународним организацијама и сл.“ (Стратегија спољне
политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 5). Први стуб односи се на
безбедност и стабилност, а остали су: економски просперитет, заштита интереса држављана Босне и Херцеговине у иностранству и
међународно правна сарадња, те промоција Босне и Херцеговине
у свету. Стубови се међусобно преплићу и међусобно су условљени. Тако на пример, за економски напредак неопходно је безбедно
и стабилно окружење (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).
За ову монографију свакако је најрелевантнији стуб који се тиче
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безбедности и стабилности. У оквиру овог стуба, издвојено је неколико подобласти: однос према Европској унији, однос према НАТО,
борба против тероризма и свих облика насилног екстремизма, регионална сарадња, те билатерална и мултилатерална сарадња (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).
Један од основних стратешких циљева Босне и Херцеговине свакако
је пуноправно чланство у Европској унији. Приоритет је добијање
кандидатског статуса у што скоријем року. У том смислу, потребан је
усаглашен приступ свих нивоа власти у БиХ како би биле испуњене
све обавезе дефинисане „Мастерпланом интегрисања Босне и Херцеговине у Европској унији“, усвојеним од стране Предсједништва.
Такође, неопходно је усмерити пажњу и на иницијативе предвиђене
документом под називом „Кредибилна перспектива проширења и
појачан ангажман Европске уније на Западном Балкану”, усвојеним
од стране Европске комисије. Предметне иницијативе се односе на:
„појачану подршку владавини права; појачан ангажман у области
безбедности и миграција; подршку социоекономском развоју; унапређење транспортне и енергетске повезаности; дигиталну Агенду
за Западни Балкан; подршку помирењу и добросусједским односима“ (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 6).
Поред тога, БиХ ће ићи у корак са Заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније. Дипломатија БиХ ће се трудити
да наглашава важност проширења ЕУ за БиХ, а посете институцијама ЕУ ће бити интензивније. Укратко, „потребно је повећати видљивост Босне и Херцеговине у Бриселу и земљама чланицама кроз промоцију позитивних развоја у Босни и Херцеговини и регији“ (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 7). Посебно
је апострофирана и важност максималног коришћења финансијске
подршке коју Унија обезбеђује.
Стратегијом је наглашена и потреба наставка свих активности који
се тичу односа Босне и Херцеговине са НАТО алијансом, а као приоритет одређена је активација Акционог плана за чланство. О томе
шта је урађено по том питању већ смо говорили у делу рада у ком је
представљен документ Предсједништва БиХ под називом „Програм
реформи Босне и Херцеговине“. На овом месту поменућемо само то
да је Стратегијом предвиђено интензивирање сарадње са Алијансом
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у свим активностима које произилазе из савременог схватања појма безбедности. То подразумева максимално коришћење свих понуђених инструмената и механизама сарадње и учешће у мисијама
подршке миру уз достизање потребног нивоа интероперабилности
и опремљености Оружаних снага Босне и Херцеговине (Стратегија
спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).
Босна и Херцеговина је држава изузетно оптерећена проблемима
тероризма и исламског радикализма. Због тога, као један од основних путева за јачање безбедности земље, издвојена је борба против
тероризма и свих облика насилног екстремизма. На фону тога, БиХ
ће се укључивати у међународне мисије, а учествоваће и у размени
информација у оквирима светских, европских и регионалних платформи. Држава ће се борити против свих појавних облика тероризма и наставити са својим активностима у оквиру Глобалне коалиције за борбу против тероризма, чија је чланица (Стратегија спољне
политике Босне и Херцеговине, 2018).
Значајан део Стратегије односи се на регионалну сарадњу, као важан сегмент јачања безбедности и стабилности. Наглашен је значај
сарадње са земљама из окружења с обзиром на културне и историјске везе, али и на изражене актуелне међузависности. Изградња
добрих билатералних односа, решавање свих отворених питања
и учешће у регионалним иницијативама допринеће јачању поверења, а тиме и сарадње. „Регионална сарадња је за земље процеса
стабилизације и придруживања један од кључних услова интеграције у Европску унију, али и циљ сам по себи“, а у том смислу, „неопходно је да се кроз све расположиве механизме ради на тешњој
размени искустава и знања те развоју заједничких пројеката“ (Стратегија спољне политике Босне и Херцеговине, 2018, стр. 9). Даље,
Стратегија препознаје изражену потребу за тесном регионалном и
европском сарадњом у области безбедности, а све у циљу супротстављања савременим, нарастајућим изазовима и асиметричним
претњама безбедности (миграције, тероризам, транснационални
организовани криминал, сајбер криминал, енергетска безбедност).
Истакнуто је и то да ће Босна и Херцеговина „наставити сарадњу са
земљама Западног Балкана у оквиру такозваног Берлинског процеса, који својим форматом и садржајем представља комплементаран
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дугорочни аспект интеграција Босне и Херцеговине и Западног
Балкана у Европску унију“ (Стратегија спољне политике Босне и
Херцеговине, 2018, стр. 9). На крају, активно учешће БиХ у раду
свих регионалних иницијатива је услов без ког се не може, поготово ако говоримо о трајној стабилизацији односа у ЗБПК, односно коначној изградњи безбедносне заједнице. Дакле, Стратегија
наглашава значај учешћа БиХ у раду иницијатива које смо у раду
елаборирали.
Као последња подобласт стуба безбедности и стабилности, наводи
се билатерална и мултилатерална сарадња. Босна и Херцеговина
ће даље оснаживати постојеће билатералне односе, али и градити и
продубљивати нове. На мултилатералном плану, додатно ће интензивирати свој ангажман и сарадњу са најзначајнијим међународним
организацијама (УН, ОЕБС, Исламска конференција) - (Стратегија
спољне политике Босне и Херцеговине, 2018).
Поред Општих праваца и приоритета за провођење спољне политике БиХ и Стратегије спољне политике Босне и Херцеговине, треба
поменути и државне стратегије из области безбедности, а у којима
је препозната важност регионалне полицијске сарадње. У наставку
ћемо дати преглед тих стратешких докумената.
У стратешком документу под називом Безбједносна политика БиХ48
стоји да је БиХ „опредељена за интензивну сарадњу и интеграције
на политичком, економском и безбедносном плану, у оквиру регионалних, европских и евроатлантских структура“, те да ће „дати свој
допринос даљој изградњи демократске, мирољубиве и стабилне Европе и светског мира у целини“ (Безбједносна политика БиХ, 2006,
стр. 1). Овим је недвосмислено потврђено да је БиХ, као чланица УН,
ОЕБС-а и Савета Европе, „опредељена чинити суштинске напоре да
кроз развијање добросуседских односа и активним учешћем у регионалним иницијативама оствари свој циљ, а то је придруживање
породици европских држава“ (Иветић и Росић, 2015, стр. 261).
Стратегија Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма (2015-2020) донета је у циљу наставка супротстављања свим
48     Предсједништво БиХ, документ број 01-011-142-35-1/06, od 8. фебруара 2006.
године.
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облицима тероризма, као и свих феномена повезаних с тероризмом
у Босни и Херцеговини, те испуњења обавеза које је Босна и Херцеговина преузела на међународном плану, а посебно оних које проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ. Једно
од основних начела овог стратешког документа јесте и начело међународне сарадње, тј. активна сарадња са другим земљама у борби
против тероризма, посебно са земљама чланицама Антитерористичке и Анти-ИСИЛ коалиције, те у контексту приступања евроатлантским интеграцијама. Исто тако, зарад испуњења стратешких циљева, предвиђене су и мере које се односе на регионалну полицијску
сарадњу. Мере које се односне на унапређење регионалне сарадње
подразумевају даље јачање правосудне, полицијске и обавештајне
сарадње са земљама регије, земљама кључним партнерима у борби против тероризма. Такође, предвиђено је побољшање сарадње
са другим земљама и међународним организацијама у вези са реакцијом на терористички напад и друге несреће. Кључни међународни партнери за провођење Стратегије су: OHR, EU, NATO, ОSCE,
Савет Европе, Амбасада САД у БиХ (укључујући ICITAP и ODC).
Активности на проведби документа вршиће се и у сарадњи са регионалним организацијама (RCC, RACVIAC, PCC итд), те са земљама чланицама Европске уније (посебно у оквиру активности иницијативе “Брдо процеса” и у билатералним контактима са другим
земљама партнерима у борби против тероризма) - (Стратегија Босне
и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма, 2015).
Стратегија за борбу против организованог криминала у Босни и Херцеговини (2017-2020) представља још један стратешки документ који
потенцира значај регионалне полицијске сарадње, као и опредељеност Босне и Херцеговине за исту. Један од принципа за израду
Стратегије био је и принцип проактивне међународне сарадње, који
подразумева проактивну сарадњу у припремама за придруживање
Европској унији и за осигурање активне улоге Босне и Херцеговине
на међународном нивоу. Такође, као један од основних циљева у
борби свих облика против организованог криминала, Стратегијом
је предвиђено и развијање сарадње на свим нивоима, акроз интензивирање партиципације БиХ у међународним и регионалним организацијама, иницијативама, форумима и др. Предвиђене мере у
оквиру овог стратешког циља су следеће:
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• операционализација Споразума са Еурополом;
• унапредити међународну оперативну полицијску сарадњу кроз
сарадњу са Интерполом и SELEC-ом, и другим међународним
телима у којима суделује Босна и Херцеговина;
• активно суделовање у раду MONEYVAL-a;
• правовремена размена информација на регионалном и међународном нивоу, уз учествовање у међународним акцијама које се
предузимају у борби против организованог криминала;
• унапредити имплементацију споразума потписаних са земљама
региона Југоисточне Европе на подручју провођења конкретних
заједничких активности;
• унапређење сарадње са полицијским аташеима у дипломатско-конзуларним представништвима других држава у Босни и
Херцеговини;
• наставити континуиране активности у вези са закључењем споразума између Босне и Херцеговине и ЕUROJUST-а (Стратегија за
борбу против организованог криминала у Босни и Херцеговини,
2017).
Стратегија интегрисаног управљања границом у Босни и Херцеговини
за период 2019.–2023. годинаствара предуслове за унапређење укупне безбедности у БиХ и региону Западног Балкана, као и запроцес
усклађивања босанскохерцеговачке легислативе с европским правним оквиром, те даљем напредовању ка чланству у Европској унији
и испуњавањууслова везаних за либерализацију визног режима. Једна целина у оквиру Стратегије посвећена је међународној сарадњи
и размени информација. У том погледу, стратешки циљеви су:
• јачање међународне сарадње кроз провођење постојећих и
склапањенових међународних уговора и протокола, те кроз
учинковиту и брзу размену информација, посебно са суседним
државама;
• јачање деловања путем заједничких центара и контакт тачака;
• остварена сарадња са FRONTEX-ом;
• успоставити Координациони центар за размену информација
(NCC -EUROSUR) – (Стратегија интегрисаног управљања границом у Босни и Херцеговини за период 2019. – 2023. година, 2019).
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Стратегија у области миграција и азила и Акциони план за период 2016.2020. година је свеобухватан документ који се заснива на свим релевантним показатељима и факторима у области миграција те на реалним,поузданим и објективним проценама миграционих токова и
интересима Босне и Херцеговине у овом подручју. Међу тим факторима посебно су важни они који се односе на геостратешки положај
Босне и Херцеговине, уочене трендове миграција, уставно-правни
оквир, обавезе проистекле из међународних уговора, кретања према заједничкој миграционој политици ЕУ и усвојене политике надлежних органа Босне и Херцеговине. Један од основних постулата
на којима се темељи Стратегија јесте и принцип међународне сарадње у складу с којим треба осигурати дијалог и сарадњу са земљама порекла као и с трећим државама, како би се спољна политика
Босне и Херцеговине, у оном сегменту у ком се говори о миграцијама, ускладила и повезала с циљевима миграционе политике. Регионалној и међународној сарадњи посвећено је и посебно поглавље
документа. Констатовано је и то да је претходни период управљања
миграцијама у Босни и Херцеговини био обележен и врло интензивном сарадњом коју су надлежна тела власти остваривала на различитим нивоима с другим државама и међународним, међу владиним и другим организацијама које делују на међународном нивоу.
Ова сарадња се односи на различите облике заједничког и усклађеног поступања радишто ефикаснијег управљања миграционим токовима. Сарадња институција Босне и Херцеговине је подједнако
остваривана на политичко-стратешком и оперативно-практичном
нивоу. Реализовано је низ пројеката на билатералној основи, како
с органима надлежним за област миграција и азила других држава,
тако и с међународним организацијама које у свом мандату имају
област миграција и азила. Пројекти су имали за циљ изградњу имиграционог и азилантског система у Босни и Херцеговини, те развој
регионалне или међународне сарадње у области имиграције и азила, и повезивање емиграције с развојем Босне и Херцеговине. Што
се тиче регионалне и међународне сарадње у области миграција
и азила, институције надлежне за ове области су организовале низ
конференција на којима су успостављени одређени механизми регионалне и међународне сарадње (Стратегија у области миграција
и азила и Акциони план за период 2016. - 2020. Година, 2016).
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Стратегија за контролу малог оружја и лаког наоружања у Босни и Херцеговини (2016-2020) представља наставак и проширење активности
којима је циљ даље јачање ефикасности свих субјеката у областиконтроле малог оружја и лаког наоружања у Босни и Херцеговини.
Један од четири стратешка циља за унапређење контроле малог
оружја и лаког наоружања јесте и међународна и регионална и сарадња и сарадња с организацијама цивилног друштва (Стратегија
за контролу малог оружја и лаког наоружања у Босни и Херцеговини, 2016).
Државна стратегија надзора над опојним дрогама, спречавања и сузбијања
злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини (2018-2023) такође истиче значај регионалне полицијске сарадње. Злоупотреба опојних
дрога и илегална трговима дрогом представља феномен интернационалног карактера који захтева кооперативни приступ, у смислу
сарадње са организацијама на светском и регионалном нивоу. Ако
у обзир узмемо проевропске тежње Босне и Херцеговине, за ову државу је најзначајнија умрежавање и сарадња са међународним организацијама и другим органима каошто су УН Канцеларија за дроге и криминал, Програм за развој Уједињених нација, Комисија за
опојне дроге, Међународни одбор за контролу наркотика, Светска
царинска организација, Светска здравствена организација, Помпиду група Савета Европе, Интерпол, SECI центар и агенције Европске
уније. Сарадњом са наведеним и другим организацијама успоставио би се јединствен, униформан систем, као и јединствена методологија прикупљања и обраде података, која би била подударна са
трендовима који се прате у ЕУ. Паралелно са наведеним активностима, кроз међународну сарадњу спроводиле би се мере репресивних тела које би олакшале борбу против организованог криминала, прања новца и корупције, као и увиде у токове кретања опојних
дрога и прекурсора. У оквиру и ускладу са динамиком процеса приближавања Европској унији, развијала би се све интензивнија директна сарадња са институцијама ЕУ као и појединим земљама чланицама кроз све ЕУ механизме и програме. Стратешке мере су следеће: „редовно и активно учествовање у раду међународних тела и
агенција Европске уније задужених за проблематику опојних дрога;
учествовање у међународним пројектима који се спроводе у области
смањења потражње опојних дрога и њеног праћења; учествовање у
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међународним пројектима који се спроводе у области смањења понуде опојних дрога и њеног праћења; јачање регионалне сарадње
на подручју сузбијања кријумчарења опојних дрога и прекурсора
кроз јачање сарадње са релевантним међународним организацијама“ (Државна стратегија надзора над опојним дрогама, спречавања
и сузбијања злоупотребе опојних дрога у босни и херцеговини, 2018,
стр. 22).
Из горе наведеног, видели смо да на државном нивоу постоје стратешки документи који се појединачно односе на оне основне безбедносне изазове, ризике и претње који имају регионални карактер.
У сваком документу, међународна, односно регионална сарадња је
представљена као приоритет и интерес. Примарно, за спровођење
побројаних стратегија задужено је Министарство безбједности Босне и Херцеговине. У средњорочном плану рада ове институције
(2020-2022), као њен први специфични циљ одређено је унапређење
међународне сарадње и перспектива БиХ у области безбедносне политике, а као први програм предвиђена је сарадња са међународним институцијама у области безбедносне политике (Средњерочни
план рада институције, 2019).
5.5.2. Законски оквир
Законски оквир регионалне полицијске сарадње у Босни и Херцеговини односи се на читав низ закона са различитих нивоа законске
регулативе. Реч је о, пре свега, сету полицијских закона, тј. закона
из домена полицијског права. Тим законима уређена су питања организације и надлежности полицијских агенција које представљају
елементе полицијског система БиХ.
Закон о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине49, као једну од надлежности Министарства безбједности БиХ,
наводи и међународну сарадњу у свим областима из надлежности
министарства.

49     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04,
45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17.
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Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту50, као један од послова из надлежности агенције, наводи и „провођење међународних
споразума о полицијској сарадњи и других међународних инструмената у њеној надлежности“ (члан 3, став 1). У члану 23, под називом „Међународна сарадња“, у ставу 1 наведено је да „СИПА може
сарађивати са страним органима за провођење закона и другим
страним одговарајућим телима, уциљу обављања послова из њене
надлежности“, те да „сарадња може укључивати размену података
и заједничко обављање радњи из надлежности СИПА-е“. Такође,
„СИПА може доставити страним органима за провођење закона
и другим страним одговарајућим телима податке о држављанима
БиХ, уколико прими обавештење да држављанин представља опасност за безбедност БиХ, државу у којој се налази или ширу опасност
за регионалну или глобалну безбедност“ (члан 23, став 2). Међународна сарадња о којој се говори у Закону одвија се посредством надлежних органа иинституција БиХ (члан 23, став 3). Изузетно од ових
одредби, „СИПА неће доставити податке о држављанима БиХ уколико нема разумно осигурање да ће прималац обезбедити исти степен заштите података који се обезбеђује у БиХ“ (члан 23, став 4).Ако
је реч о подацима који се односе на неки кривични поступак који се
води у БиХ, „размена података врши се у складу са законом о кривичном поступку, Законом о заштити личних података и Законом о
заштити тајних података“ (члан 23, став 5).
Закон о Граничној полицији Босне и Херцеговине51, у члану 20, став 1,
прописује да „Гранична полиција БиХ сарађује са страним органима за спровођење закона, другим телима за међународну оперативну сарадњу с циљем обављања послова из своје надлежности“ и да
„таква сарадња може укључивати размену података и заједничко
обављање послова из надлежности ГПБиХ“. Такође, „ГПБиХ може
доставити страним органима за провођење закона и другим органима податке о држављанима БиХ, уколико прими обавештење да држављанин представља опасност за безбедност БиХ, државу у којој се
налази или ширу опасност за регионалну или глобалну безбедност“
50     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 27/04, 63/04, 35/05, 49/09,
40/12.
51     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 50/04, 27/07, 59/09.
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(члан 20, став 2). Међународна сарадња о којој се говори у Закону
одвија се посредством Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и других надлежних органа и институција БиХ (члан 20, став
3). Наглашено је и то да „ГПБиХ неће доставити податке о држављанима БиХ ако нема разумну гаранцију да ће прималац обезбедити
исти ниво заштите података који се обезбеђује у Босни и Херцеговини“ (члан 20, став 4). Ако је реч о подацима који се односе на неки
кривични поступак који се води у БиХ, „размена података обавља
се у складу са законима о кривичном поступку, Законом о заштити
личних података и Законом о заштити тајних података“ (члан 20,
став 5). Овај Закон нешто шире говори о међународној сарадњи у
односу на Закон о Државној агенцији за истраге и заштиту, прописујући да се „међународна сарадња везана за питања унутар ГПБиХ
уређује кроз писане билатералне или мултилатералне споразуме
или протоколе и може покривати све аспекте прекограничне сарадње, укључујући анализе заједничког ризика, размену искустава
и сарадњу у вези са истрагама“. (члан 20, став 6). Такође, „полицијски службеници ГПБиХ могу деловати изван територије БиХ ако су
овлаштени за то билатералним или мултилатералним међународним споразумима“ (члан 20, став 7), а„ГПБиХ може учествовати на
међународним састанцима и именовати официре за везу“ (члан 20,
став 8).
Закон о граничној контроли52 посветио је једно поглавље међународној
граничној сарадњи. У смислу овог закона, „међународна гранична
полицијска сарадња обухвата делатност страних полицијских служби на државном подручју БиХ, односно делатност Граничне полиције БиХ на страном државном подручју, сарадњу са страним службама безбедности и размену полицијског службеника за везу, у складу с међународним уговором и потписаним споразумом о сарадњи“
(члан 47). Прописано је да „у БиХ могу ући овлашћени полицијски
и царински службеници других држава и заједно са службеницима
ГПБиХ и других државних полицијских агенција у БиХ, као и службеницима царине БиХ, у складу с међународним уговором и потписаним споразумом о сарадњи, обављати одређене радње везане за
надзор државне границе и друге послове међународне полицијске
52     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 53/09, 54/10.
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и царинске сарадње“ (члан 48, став 1). При томе, „припадници страних служби могу на подручју БиХ без посебног одобрења користити возила са својим ознакама, носити униформу, кратко лично
наоружање и друга средства принуде, ако је то саставни део њихове службене униформе“ (члан 48, став 3). Исто тако, „полицијски
службеници ГПБиХ и других државних полицијских агенција у
БиХ могу, у складу с међународним уговором, у другим државама
обављати одређене радње и послове“ (члан 48, став 2). Такође, „у
складу с међународним уговором, Савјет министара може упутити
полицијске службенике ГП БиХ у иностранство ради обављања послова међународне полицијске сарадње у области граничних послова, при чему им одређују конкретне задатке и овлаштења“ (члан 49).
Закон о служби за послове са странцима53 прописује да „Служба може
сарађивати са органима за спровођење закона и са одговарајућим
међународним организацијама ради обављања послова из своје надлежности“ (члан 32, став 1). Та сарадња обавља се путем Министарства безбједности БиХ (члан 32, став 2).
Закон о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за
подршку полицијској структури Босне и Херцеговине54 представља пропис којим је основана Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине. Ова полицијска агенција је, унутар полицијског система БиХ, управо задужена за међународну полицијску
сарадњу и, у вези с тим, обавља гро послова који се тичу међународне полицијске сарадње. То су, између осталих:
• „комуникација, сарадња и координација између полицијских
тела БиХ с одговарајућим органима у Босни и Херцеговини у
вези с питањима полицијских послова међународног карактера
или од међународног значаја, или у вези с питањима која су у
надлежности Суда БиХ“ (члан 6, став 1, тачка б) ;
• „комуникација и сарадња с одговарајућим страним и међународним органима у вези с питањима полицијских послова од
међународног значаја или заједничког интереса“ (члан 6, став 1,
тачка в);
53     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 54/05, 36/08.
54     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 36/08.
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• „комуникација, сарадња и координација између полицијских
тела БиХ те одговарајућих органа у Босни и Херцеговини с одговарајућим страним и међународним органима“ “ (члан 6, став 1,
тачка г);
• „примена најбољих европских и других међународних пракси
које се односе на полицијска питања у Босни и Херцеговини“ “
(члан 6, став 1, тачка д);
• „провођење међународних уговора о полицијској сарадњи из
надлежности Дирекције“ “ (члан 6, став 1, тачка з).
Закон о учешћу припадника Оружаних снага БиХ, полицијских службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству55 уређује поступак
упућивања припадника и јединица Оружаних снага Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних службеника и запосленика ради учешћа у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству, поступак њиховог повлачења из мировних
операција и других активности у иностранству, те начин финансирања таквих операција и активности (члан 1).
Закон о полицији и унутрашњим пословима56 у члану 2, став 2, штуро
прописује да у обављању послова из његове надлежности, Министартсво унутрашњих послова Републике Српске сарађује, између
осталих, и са међународним агенцијама за спровођење закона“. Такође, у члану 146, став 1, прописано је само то да Министарство непосредно остварује међународну сарадњу.
Закон о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине57 прописује да Министарство унутрашњих послова Федерације Босне
и Херцеговине, поред осталих послова, организује и међународну
сарадњу из своје надлежности, и то посредством надлежног органа
Босне и Херцеговине (члан 14, став 1, тачка 17). Такође, овим законом је прописано да Управа полиције, између осталог, „расписује и
објављује Интерполове, међународне, федералне имеђу кантоналне
потраге, издаје о томе одговарајућа гласила и води регистре“ (члан
55     „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 14/05.
56     „Службени гласник Републике Српске“, број 57/16, 110/16, 58/19, 82/19.
57     „Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 45/05, 81/14.
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31, тачка 5) , те „организује сарадњу с одговарајућим органима полиције других држава опитањима из надлежности Управе полиције
посредством Федералног министарства“ (члан 31, тачка 18).
Извор права регионалне полицијске сарадње могу бити и закони
којима се уређују питања организације и надлежности кантоналних министарстава унутрашњих послова. Ипак, већина послова сарадње обавља се посредством Федералног министарства, с обзиром
на његову својеврсну координирајућу улогу у полицијском систему
Федерације Босне и Херцеговине.
Закон о Полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине58 прописује
да Полиција Брчко Дистрикта БиХ, с циљем остваривања послова из њене надлежности, „остварује сарадњу са органима Босне и
Херцеговине, ентитетским органима, органима Брчко дистрикта
БиХ, другим органима и организацијама, као и међународним агенцијама за спровођење закона и агенцијама за спровођење закона
свих нивоа у БиХ“ (члан 67, став 1), те да се та сарадња „заснива на
узајамној сарадњи и остварује се путем контаката, споразума, уговора, протокола, размене информација од заједничког интереса, успостављањем, одржавањем и развијањем целовитог и функционалног
система комуникација и развојем програма за здружене истражне
радње“ (члан 68, став 1). Међународну сарадњу Полиција остварује
непосредно (члан 68, став 2).
5.6. Организација (институционализација) регионалне
полицијске сарадње унутар полицијског система
Босне и Херцеговине
Институционализација међународне полицијске сарадње унутар
полицијског система БиХ пратила је све промене које су се дешавале
током еволуције система. У складу са уставним одредбама, међународна сарадња уопште (укључујући и односе са Интерполом) јесте
у надлежности заједничних институција. На први поглед, може се
стећи утисак да су послови међународне полицијске сарадње у БиХ
58     „Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине“, број 18/2020 –
пречишћени текст.
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потпуно централизовани. Међутим, ипак није тако. Видели смо да,
примера ради, Полиција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и
Министарство унутрашњих послова Републике Српске имају законску могућност да полицијску сарадњу остварују непосредно. У ту
сврху, ентитетски полицијски орани успоставили су и своје организационе јединице које се баве међународном сарадњом. Ипак, гро
послова везаних за међународну сарадњу, својим оснивањем преузела је Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине. Иако смо констатовали да полицијски систем БиХ важи
за сложен некоординиран полицијски систем, у његовим оквирима
је ипак успостављена полицијска агенција која, у суштини, треба да
координира полицијским агенцијама (у некоординираном систему). Из свега наведеног, може се стећи представа о апсурдности појединих организационих решења полицијског система БиХ (Јовичић
и Шетка, 2018). Због таквих решења, систем је прилично изгубио на
својој функционалности (Види: Ђукић, 2018). У наставку ћемо покушати представити начин на који елементи полицијског система БиХ
учествују у међународној, па самим тим и регионалној, полицијској
сарадњи.
5.6.1. Ниво ентитета
Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине,
према одредбама важећих закона, остварују међународну, па самим
тим и регионалну полицијску сарадњу. У ту сврху, оба министарства имају формиране организационе јединице у чију надлежност
спада обављање таквих послова.
Одредбама Закона о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске предвиђено је да Министарство непосредно остварује
међународну сарадњу. У оквиру Службе министра, основне организационе јединице Министарства, функционише, између осталих, и Јединица за међународну сарадњу и европске интеграције.
Ова јединица обавља послове сарадње са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама, другим
организацијама и органима, те агенцијама за спровођење закона
Федерације БиХ, Брчко Дистрикта, Босне и Херцеговине, земаља из
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непосредног окружења и земаља у свету. Прати, усклађује и усмерава рад других организационих јединица Министарства приликом
међународних и полицијских контаката, осигурава стручну помоћ
у вршењу послова из њиховог делокруга где је присутан међународни, међуполицијски или међуентитетски фактор. Прати безбедносна кретања и процене у земљи и иностранству и проучава
методологију рада полиција других земаља, те у складу с тим предлаже решења за унапређење послова Министарства. Предлаже активности за унапређење сарадње са међународним организацијама
и полицијама других земаља, те с тим у вези планира и организује
стручно усавршавање припадника Министарства у земљи и иностранству. Сачињава извештаје, информације и друге материјале из
области међуполицијске сарадње и међународног полицијског деловања за Министарство, као и извештаје о обавезама Министарства
по релевантним међународним конвенцијама и препорукама. Прати реализацију обавеза Министарства по међународним уговорима из области безбедности склопљеним испред БиХ, а у име Министарства, подстиче и врши координацију свих активности у вези са
закључивањем међународних споразума/протокола/меморандума
са субјектима у иностранству. Организује, координира и промовише учешће припадника Министарства у мировним операцијама у
свету. Врши писано и усмено превођење за потребе Министарства.
Учествује у ванредним и посебним активностима када су присутни
међународни и представници других агенција за спровођење закона, учествује у изради законских и других прописа у којима се регулишу послови и задаци, организација поступања и друга питања
која се односе на међународну и међуполицијску сарадњу. Координира посебне активности Министарства које проистичу из односа
са заједничким органима БиХ, промовише активности и резултате
Министарства на међународном и домаћем нивоу и учествује у организацији и реализацији свечаности Министарства и обавља протоколарне активности у вези са тим. Такође, јединица обавља послове координације свих активности из надлежности Министарства
које се тичу процеса европских интеграција. Сарађује у име Министарства са институцијама Европске уније, са координатором Владе
Републике Српске за европске интеграције, те осталим релевантним
институцијама по свим питањима из области европских интеграција.
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Учествује у име Министарства у заједничким телима задуженим за
праћење обавеза у процесу интеграција. Прати сва документа институција Европске уније, Владе Републике Српске, Дирекције за европске интеграције БиХ, као и документа осталих институција која
дефинишу обавезе и процесе интегрисања и учествује у координацији активности у вези с тим, прикупља и обједињује материјал у
циљу извештавања институција Европске уније о спроведеним активностима у области европских интеграција. Прати ток хармонизације законодавства из делокруга рада Министарства. Заједно са
свим организационим јединицама Министарства анализира могуће
потребе и изналази могућности за кориштење европских фондова и
инструмената и координира активности с тим у вези. Обавља консултације и обезбеђује мишљење представницима Министарства
по свим релевантним питањима у области европских интеграција,
координира учешће представника Министарства у активностима
које се спроводе у области европских интеграција, посебно обукама и пројектима финансираним од стране ЕУ. Ради на промоцији
европске идеје код припадника Министарства, те спроводи и друге
активности у области европских интеграција.
За разлику од законског решења у Републици Српској, Закон о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине не предвиђа
да федерално министарство непосредно остварује међународну сарадњу, већ то чини путем надлежног органа Босне и Херцеговине.
У саставу Кабинета министра МУП-а Федерације БиХ функционише, између осталих, и Одсјек за међународну сарадњу. Овај одсек
обавља следеће послове:
• организује међународну сарадњу из надлежности Министарства
посредством надлежног органа Босне и Херцеговине;
• иницира, учествује и подржава имплементацију активности и одговорности Министарства у сарадњи са Министарством безбједности БиХ и другим министарствима и институцијама на нивоу
Босне и Херцеговине које произлазе из међународних обавеза;
• прати и анализира провођење појединих међународних конвенција, уговора и споразума из надлежности Министарства, предлаже и израђује планове активности међународне сарадње на
захтев Министарства безбједности БиХ и других министарстава
и институција на нивоу Босне и Херцеговине;
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• путем Министарства безбједности БиХ, предлаже начин и облике
билатералне и мултилатералне сарадње с ресорним министарствима других земаља, као и сарадње са међународним организацијама и институцијама за питања из надлежности Федерације
из области унутрашњих послова и послова полиције;
• води и координира протоколарне и радне састанке и сусрете на
министарском и другим нивоима;
• координира активностима у међународним контактима за питања из надлежности Министарства посредством надлежног органа Босне и Херцеговине;
• иницира, организује и припрема учешће службеника Министарства на саветовањима, конференцијама и семинарима који
се одржавају на међународном нивоу;
• сарађује са службама Управе полиције и Министарства безбједности БиХ и другим иниституцијама на нивоу Босне и Херцеговине у извршењу планираних и одобрених послова и задатака
међународне сарадње;
• обавља преводилачке и друге послове за потребе Министарства
(ФМУП, 2016).
5.6.2. Државни ниво
На нивоу заједничких институција, послови везани за међународну
полицијску сарадњу у надлежности су Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ. Ова полицијска агенција успостављена је
2008. године доношењем Закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури БиХ. Дирекција представља самосталну управну организацију
у саставу Министарства безбједности Босне и Херцеговине, а формирана је са циљем координације рада полицијских агенција у БиХ
(Јовичић и Шетка, 2018). Мисија Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине је, сталном комуникацијом, координацијом и сарадњом са свим партнерима у Босни и Херцеговини и иностранству, служити полицијским и другим релевантним
телима у Босни и Херцеговини у ефикаснијем обављању послова
из њихове надлежности, те вршити заштиту лица и објеката који се
штите и тако активно доприносити безбедности и квалитету живота
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грађана Босне и Херцеговине, регије и шире. Као стратешки циљеви Дирекције дефинисани су:
• развијање и јачање комуникације, координације и сарадње између полицијских тела БиХ и њихове сарадње са одговарајућим
телима у БиХ у складу са најбољим праксама и стандардима
ЕУ у правцу учинковитијег супротстављања свим облицима
криминалитета;
• успостављање и унапређивање међународне оперативне полицијске сарадње ради учинковитијег супротстављања међународном криминалитету;
• континуирано унапређивање заштите ВИП личности и објеката;
• правовремено обезбеђење обједињене информације о безбедносном стању у Босни и Херцеговини за надлежна полицијска и друга тела у БиХ;
• континуирано јачање капацитета за подршку и управљање у
правцу квалитетнијег обављања послова из надлежности Дирекције (ДКПТ, 2013а).
Послови из надлежности Дирекције одређени су чланом 6 Закона
о Дирекцији за координацију полицијских тела и о агенцијама за
подршку полицијској структури Босне и Херцеговине, а то су: „комуникација, сарадња и координација између полицијских тела БиХ;
комуникација, сарадња и координација између полицијских тела
БиХ с одговарајућим органима у Босни и Херцеговини у вези с питањима полицијских послова међународног карактера или од међународног значаја, или у вези с питањима која су у надлежности Суда
БиХ; комуникација и сарадња с одговарајућим страним и међународним органима у вези с питањима полицијских послова од међународног значаја или заједничког интереса; комуникација, сарадња
и координација између полицијских тела БиХ те одговарајућих органа у Босни и Херцеговини с одговарајућим страним и међународним органима;примена најбољих европских и других међународних пракси које се односе на полицијска питања у Босни и Херцеговини; стандардизација рада у вези с полицијским питањима у Босни
и Херцеговини; дневно обједињавање безбедносних информација
од значаја за Босну и Херцеговину, као и од значаја за обављање
послова из надлежности полицијских тела БиХ, стална сарадња с
138

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

релевантним полицијским и другим телима и предузимање потребних мера с циљем координације оперативних послова полицијских
тела БиХ, те дневно праћење стања безбедности и обавештавање
надлежних полицијских и других тела БиХ; организирање и провођење физичке и техничке заштите лица и објеката органа БиХ и
дипломатско-конзуларних органа који се посебно штите у складу с
одговарајућим законима, међународним обавезама и другим прописима које доноси Савјет министара БиХ; прикупљање, праћење,
анализирање и кориштење података од значаја за безбедност Босне
и Херцеговине; провођење међународних уговора о полицијској сарадњи из надлежности Дирекције; остали послови прописани законима и другим прописима“.
Поред надлежности које има Дирекција, предвиђено је да сва полицијска тела БиХ, те одговарајући органи БиХ, треба да сарађују с
Дирекцијом и на њен захтев осигурају јој помоћ у обављању послова
из њене надлежности. Исто тако, Дирекција је дужна сарађивати и
пружити помоћ другим државним телима на њихов захтев (члан 11).
Дирекција је дужна и обавестити надлежна тела у Босни и Херцеговини о сазнањима прикупљеним током обављања својих дужности
ако се те информације односе на надлежност других тела. Такође,
надлежна тела у Босни и Херцеговини дужна су обавестити Дирекцију о сазнањима прикупљеним током обављања својих дужности, а
која су од значаја за извршавање послова и задатака из надлежности
Дирекције (члан 12).
Ради обављања послова из надлежности Дирекције, формиране су
одговарајуће организационе јединице. Тако је за потребе међународне полицијске сарадње формиран Сектор за међународну оперативну полицијску сарадњу. Сектор представља основну организациону јединицу Дирекције и јединствену тачку за размену информација на стратешком и оперативном нивоу у склопу провођења
међународних истрага. Задатак Сектора је осигурати, спроводити и
унапредити сарадњу домаћих полицијских, судских и других агенција и тела у склопу међународне сарадње са другим државама. У
оквиру Сектора обављају се послови у складу са домаћим законодавством и пуноправним чланством у универзалним и регионалним
полицијско-безбедносним организацијама. Остварује међународну
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полицијску сарадњу, при чему осигурава, проводи и унапређује
сарадњу домаћих полицијских, судских и других тела са сродним
телима земаља света, примењујући најбоље праксе. Сарадња се
остварује са Интерполом, Еурополом, Центром за сарадњу служби за спровођење закона Југоистичне Европе, као и другим телима
складно потписаним уговорима. Рад Сектора организован је кроз:
Одсек – Национални централни биро Интерпола, Сарајево; Одсек
за сарадњу с Еурополом и Одсек за мултилатералну и билатералну
сарадњу и имплементацију међународних уговора (ДКПТ, 2013б).
Одсек – НЦБ Интерпола, Сарајево, представља јединствену тачку за
сарадњу у склопу чланства у Интерполу који обавља следеће послове и задатке:
• обезбеђује, спроводи и унапређује сарадњу (преко сигурне заштићене електронске мреже И-24/7) с Генералним секретаријатом Интерпола и другим НЦБ у свијету, те се преко НЦБ
врши размена података и комуникација у сарадњи надлежних
домаћих тијела са Интерполом и Интерпола са надлежним домаћим телима;
• обавља послове у складу са домаћим законодавством, Статутом и
стандардима Интерпола;
• као Национална централна канцеларија представља БиХ у чланству Интерпола, те суделује у пројектима и радним групама
Интерпола;
• остварује сарадњу са другим одсецима у Сектору, те потребну
сарадњу са другим секторима у Дирекцији, као и сарадњу с надлежним телима у БиХ.
Треба рећи и да је, у оквиру Одељења, предвиђено и радно место
,,инспектор – Државна тачка I контакта БиХ“, који је службеник задужен за комуникацију и координацију активности током које непосредно прати, евидентира и поступа по свим захтевима достављеним од стране SELEC центра, које прослеђује надлежним агенцијама у БиХ, а потом их обрађене враћа Центру. Он је задужен и за
праћење, архивирање и уништавање предмета према важећим законским прописима БиХ.
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Одсек за сарадњу с Еурополом обавља следеће послове и задатке:
• представља јединствену тачку за сарадњу у склопу сарадње са
Еурополом, посредује између Еуропола и надлежних тела у БиХ,
као и између држава чланица Еуропола;
• обострану размену информација (путем безбедне комуникационе линије) између надлежних тела у БиХ и Еуропола у складу са
домаћим законодавством и одредбама Споразума о стратешкој
сарадњи са Еурополом, посебно уважавајући прописе који се односе на заштиту личних и тајних података;
• одговоран за развој и имплементацију активности Еуропола у
БиХ;
• остварује сарадњу с другим одељењима и одсецима у Сектору,
сарадњу с другим секторима у Дирекцији, као и сарадњу с надлежним телима у БиХ.
Одсек за мултилатералну и билатералну сарадњу и имплементацију међународних уговора обавља следеће послове и задатаке:
• даје предлоге и мишљења за закључивање мултилатералних
и билатералних уговора из области међународне полицијске
сарадње;
• представља тачку за сарадњу надлежних тела у БиХ преко Националне контакт тачке и официра за везу са SELEC центром;
• испуњава обавезе преузете чланством у SELEC центру и обезбеђује, спроводи и унапређује сарадњу са SELEC центром;
• представља тачку контакта за стране и домаће официре за везу,
те осигурава, спроводи и унапређује сарадњу са официрима за
везу;
• води одговарајуће евиденције о акредитованим страним официрима за везу у БиХ и официрима за везу БиХ у иностранству;
• обавља послове у вези са имплементацијом међународних уговора из области међународне полицијске сарадње.59

59     Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 21-1-04-176/10 од 19. 8.
2010. године.
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Сектор за међународну оперативну полицијску сарадњу је, својим
оснивањем, преузео послове Бироа за сарадњу са Интерполом, који
је до тада деловао као самостална служба у саставу Министарства
безбједности БиХ.60 Контакте с ентитетским министарствима унутрашњих послова, Полицијом Брчко дистрикта, као и другим агенцијама надлежним за сарадњу са Интерполом, Сектор остварује
преко официра за везу (Иветић и Росић, 2015).
5.7. Функција регионалне полицијске сарадње унутар
полицијског система Босне и Херцеговине
Већ приликом излагања о нормативном основу и организацији регионалне полицијске сарадње унутар полицијског система Босне и
Херцеговине, могли смо уочити како се сложеност система негативно одражава на неке аспекте његове функционалности. Наиме, полицијски систем БиХ суочен је са одређеним проблемима функционалне природе, пре свега због свог специфичног еволутивног пута,
као и због низа политичких фактора који су детерминисали његов
данашњи облик. У истраживању које је рађено у сврху израде завршног рада првог циклуса студија кандидата Петра Ђукића (2018а), на
Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, идентификовано је неколико кључних проблема: „1) перцепција полицијских службеника о функционалности полицијског система доста
је негативна; 2) постоји велики утицај политике на рад полиције у
Босни и Херцеговини; 3) поједине полицијске агенције у БиХ једноставно немају услова да остваре кључно начело полицијског рада –
начело познавања лица и територије; 4) међуполицијска сарадња у
БиХ свакако постоји, али је оптерећена низом проблема различите
60     Национални централни биро БиХ основан је по потписивању Дејтонског
мировног споразума, а 1.6.1998. године инкорпориран је у Министарство
цивилних послова и комуникација. Ова канцеларија је била под директним
надзором полицајаца, припадника УНМБХ-а. Септембра 1998. године уследила
је реорганизација, тако да је НЦБ променио име у „Сектор за односе с
Интерполом“, а потом се исти премешта у Министарство безбједности БиХ. По
окончању реформе полиције у БиХ, успостављањем Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ, од 1. 1. 2011. године, Сектор се налази у оквиру Дирекције,
под називом Сектор за међународну оперативну сарадњу (Иветић и Росић, 2015).
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природе (међуагенцијско ривалство, сукоби надлежности у кривичним предметима, неравномерно финансирање агенција и др.); 5)
поверење грађана у полицијске структуре у Босни и Херцеговини
није на задовољавајућем нивоу“ (Ђукић, 2018а, стр. 59). Претпоставка је да се све ово свакако може негативно одразити и на обављање
послова (функцију) међународне, односно регионалне полицијске
сарадње у Босни и Херцеговини.
Основно питање које се поставља приликом покушаја разматрања
функционисања регионалне полицијске сарадње унутар полицијског система БиХ свакако је питање поделе тих послова између
државних и ентитетских полицијских служби. Већ смо видели да су
послови међународне сарадње искључиво у надлежности државне
заједнице, те да је највећи део послова међународне полицијске сарадње преузела управо једна државна полицијска агенција – Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ. Међутим, ентитетске
и кантоналне полицијске службе, укључујући Полицију Брчко Дистрикта БиХ, просто морају имати одређени степен оперативне самосталности на том плану, јер су управо те агенције носиоци највећег
дела борбе против криминалитета у земљи. Основно питање које се
ту намеће јесте колики је, у ствари, тај степен оперативне самосталностии како се све то функционално одражава у пракси.
У наставку ћемо управо покушати изложити моделе функционисања регионалне полицијске сарадње унутар полицијског система
БиХ, са посебним фокусом на неке проблеме који се јављају на том
пољу, а који су свакако резултат уопштене проблематике његове
функционалности.
5.7.1. Стратешка и оперативна регионална полицијска сарадња
Послови међународне полицијске сарадње могу се поделити на
стратешке и оперативне. Ту поделу можемо препознати и у оквиру функционалне диференцијације полицијског система БиХ. Исто
тако, ова подела могла би бити искоришћена у сврху прављења јасније дистинцкије између улога државних служби и служби нижих
нивоа власти у остваривању међународне и регионалне полицијске
сарадње.
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Стратешки послови представљају базу регионалне полицијске сарадње и њиховим обављањем стварају се предуслови за ефикасну
сарадњу на оперативном нивоу. Ти послови обухватају припрему,
склапање, праћење, анализирање и спровођење међународних споразума, као и сарадњу са другим државним телима, представницима страних полиција и међународних организација у питањима која
нису везана за оперативно поступање полиције. Стратешки ниво
обухвата и активности координације и надзора обављања послова
међународне сарадње из делокруга рада полиције, као и предлагања мера за унапређење тих послова (Мараг, 2018). Послове које смо
навели управо можемо препознати међу надлежностима Дирекције
за координацију полицијских тијела БиХ. Дакле, стратешке послове
регионалне полицијске сарадње у Босни и Херцеговини обављају
органи на државном нивоу, а пре свега Дирекција.
Оперативна регионална полицијска сарадња односи се на конкретне функционалне контакте, односно на конкретне активности које
се заснивају на горе помињаним споразумима, уговорима, иницијативама и слично. Дакле, реч је о конкретним полицијским акцијама, директној размени информација, реализацији обука и слично.
Део ових послова, опет, обавља Дирекција, преко Сектора за међународну оперативну полицијску сарадњу. Међутим, највећи део
оперативних послова, по природи ствари, (треба да) обављају друге
полицијске агенције у БиХ. С обзиром на делокруг и надлежност
тих агенција, њихова оперативна самосталност је неопходна. Дакле,
нико не може оспорити право ентитетских и кантоналних служби
(као и Полиције Брчко Дистрикта БиХ) да међународну полицијску
сарадњу остварују непосредно. Без таквог приступа, свеукупна сарадња би била доста успорена и самим тим – неефикасна.
Да закључимо, функционалан модел сарадње представљала би јасна подела послова у којој стратешке послове обављају органи БиХ,
односно Дирекција за координацију полицијских тијела, док би оперативни послови били у надлежности других полицијских агенција.
Другим речима, Дирекција би одређивала стратегију, приоритете
и интересе, а све друге службе би то реализовале у пракси. Нормативно-правно посматрано, то и јесте модел који је предвиђен за полицијски систем БиХ. Фактички, ситуација је доста другачија, и то у
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смислу да подела послова о којој смо говорили није јасна (прецизна).
Наиме, остављено је довољно простора за утицај неполицијских и
„неправних“ фактора. Дневнополитички сукоби и међуагенцијско
ривалство у БиХ свакако се осете и на овом пољу.
5.7.2. Модел управљања информацијама
Управљање информацијама и размена информација представљају
темељ (базу) међународне полицијске сарадње. Постоје централизовани и децентрализовани модели управљања информацијама. Већ
смо рекли да централизовани модел подразумева постојање посебне организационе јединице унутар државног полицијског система
чија надлежност се односи на слање и примање података. Та служба
координише све активности везане за међународну полицијску сарадњу. Са друге стране, децентрализовани модел омогућава свим
организационим деловима националног полицијског система размену података са партнерским службама у иностранству, па никакав централни орган нема потребу и обавезу да се укључује у овакав
вид комуникације. С обзиром на крупне недостатке и једног и другог модела, у пракси се препоручује њихово комбиновање. У средишту таквог промишљања налази се концепт управљања на више
нивоа – вертикални, који подразумева стандардну комуникацију
између традиционалних бирократских институција држава, док се
хоризонтални односи на директне функционалне контакте.
Можемо рећи да се у Босни и Херцеговини примењује управо комбинација централизованог и децентрализованог модела управљања
информацијама, коју бисмо могли окарактерисати као тзв. оспособљени централизовани модел. У „оспособљеном централизованом” моделу постоје тачно одређене организационе јединице које
су задужене за међународну комуникацију, док је осталим деловима
полицијске службе дозвољена директна сарадња са партнерима у
другој земљи (Водич кроз сарадњу у унутрашњим пословима у Европској Унији, 2015). Ово ћемо показати на примеру Интерпола и
његовог односа са полицијским системом БиХ, а под претпоставком
да се користе исти или слични функционални модели сарадње и
када је реч о регионалним иницијативама.
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Интерпол, иначе, подстиче Националне централне бирое држава чланица да, у складу са чланом 32. став 1. тачка а) Статута Интерпола, ,,осигуравају везе с различитим службама у својој земљи”.
Захваљујући овој одредби Статута, остварена је, примера ради, директна конекција МУП-а Републике Српске путем И-24/7 система
комуникације са Сектором за међународну оперативну полицијску
сарадњу Дирекције, а која се остварује преко официра за везу с Интерполом МУП-а РС, који делује у саставу Управе криминалистичке
полиције. Дакле, сарадња МУП-а РС и Интерпола остварује се на
два основна начина:
• комуницирањем посредством електронске поште у форми заштићених мејлова И24/7;
• приступом Интерполовој ASF бази података (Иветић и Росић,
2015).
Дакле, Интерпол, у складу са одредбама свог статута, промовише
децентрализован вид полицијске сарадње. Такав вид сарадње омогућава различитим полицијским (али и правосудним, царинским...)
службама у односној држави да комуницирају са Интерполом и да
користе информације којима Интерпол располаже (базе података).
Ово је посебно важно за сложене некоординиране полицијске системе какав је и полицијски систем БиХ. Видели смо и да је Министарству унутрашњих послова Републике Српске омогућена директна
комуникација са Интерполом, као и коришћење Интерполових база
података. Ту могућност имају и друге полицијске агенције у БиХ, с
тим да Дирекција за координацију полицијских тијела има координирајућу и „обједињујућу“ улогу. Као добар пример можемо навести и специфичност учешћа БиХ у раду Асоцијације шефова полиција Југоисточне Европе. Наиме, у раду Асоцијације учествују Директор Полиције Републике Српске и Директор Федералне управе
полиције. У складу с тим,представници Министарства унутрашњих
послова РС и Министарства унутрашњих послова Федерације БиХ
учествују у раду свих пет пододбора Асоцијације (Иветић и Росић,
2015). Дакле, у раду ове значајне регионалне иницијативе учествују
шефови ентитетских полиција, а не директор Дирекције за координацију полицијских тијела. Све нам то говори у прилог високог
степена оперативне самосталности ентитетских служби, што им
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омогућава да у одређеним случајевима заобиђу Дирекцију.
Међутим, све у свему,комбинацијацентрализованог и децентрализованог модела у Босни и Херцеговини извршена је доста неспретно. Наиме, и даље су остале бројне несугласице и недоумице по
питању степена оперативне самосталности који остале полицијске
агенције у држави имају у односу на централни орган у саставу Дирекције. Колико, заправо, остала полицијска тела у БиХ, зависе од
Дирекције, када су у питању контакти и размена информација са
међународним полицијским организцијама и полицијским структурама других држава? Ово је питање око ког се често воде полемике између ентитетских и државних власти, односно руководилаца
и функционера различитих полицијских агенција. Такође, ни академска заједница нема јасно дефинисан став по том питању. Неуједначена тумачења правних норми, дневнополитичке несугласице у
БиХ, као и општи проблеми са којима је суочен полицијски систем
БиХ, довели су до тога да је јако тешко прецизно дефинисати модел
обављања послова регионалне полицијске сарадње у земљи.
Можемо закључити да се нерешена питања на другим пољима негативно рефлектују и на област регионалне полицијске сарадње. Јако
је занимљиво сагледати начин на који се општа политичка слика
Босне и Херцеговине одражава на једно конкретно питање какво је
и питање избора између централизованог или децентрализованог
модела сарадње, одноно управљања информацијама. Наиме, видели смо да БиХ представља један од два горућа проблема у ЗБПК.
Основна политичка подела у БиХ је подела на оне који заговарају
унитаризацију, тј. централизацију, те на оне који се залажу за самосталност ентитета, односно децентрализацију. За сада, окончање
овог политичког конфликта се не назире, док значајне области
„државног живота“ трпе. Елем, сви сукоби на том пољу и у вези с
тим, обично се окончавају постизањем компромисног решења које
је нефункционално и дугорочно неодрживо. Управо такав случај је
био и са међународном полицијском сарадњом, односно моделом
управљања информацијама. Потпуна централизација система није
могућа, као ни потпуна децентрализација, а све то због деловања
политичких вектора о којима смо говорили. Резултат је на крају био
комбинован, али и даље доста нејасан и конфузан модел управљања
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информацијама у оквиру међународне и регионалне полицијске
сарадње.
На крају, битно је нагласити да, у светлу свега што смо рекли, функција регионалне полицијске сарадње веома зависи од међуполицијске сарадње у БиХ. Реч је о сарадњи између елемената полицијског система БиХ, о чему ћемо говорити у наставку.
5.7.3. Међуполицијска сарадња у Босни и Херцеговини
Међусобна сарадња полицијских агенција (међуполицијска сарадња) у Босни и Херцеговини регулисана је готово свим законима из домена полицијског права у Босни и Херцеговини и на свим
регулационим нивоима. Обавезу сарадње са осталим полицијским
агенцијама у БиХ има, практично, свака од полицијских агенција
у земљи, без обзира на ком нивоу се налази. Такон нпр. Закон о
полицији и унутрашњим пословима обавезује Министарство унутрашњих послова Републике Српске да „непосредно сарађује са
органима Босне и Херцеговине надлежним за послове безбедности,
Министарством унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине, Полицијом Брчко Дистрикта БиХ и врши међусобну размену
података, обавештења и информација из своје надлежности“ (члан
146, став 2). Закон, такође, испоставља обавезу Министарству да, „у
случају да, вршећи задатке из своје надлежности, добије сазнања да
се кривична дела из надлежности других полицијских органа у БиХ
припремају или су извршена, предузима неопходне мере и активности на спречавању чињења кривичних дела или проналажењу и
хватању учинилаца“ (члан 147, став 1). Мање-више сличне обавезе
наметнуте су и законима који регулишу рад осталих полицијских
агенција у БиХ. Међутим, као кључна агенција за сарадњу издваја се
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ, која има задатак да координира рад полицијских тела БиХ одржавањем комуникације и сарадње. Треба приметити да је „само постојање агенције
оваквог назива у једном сложеном некоординираном полицијском
систему, у најмању руку, нелогично“ (Ђукић, 2018б, стр. 190).
И поред обимне третираности међуполицијске сарадње законском
регулативом, у пракси постоје бројни проблеми. У једном документу
148

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

МОНОГРАФИЈА

који је објавио „Transparency International“ дат је преглед основних
проблема у сарадњи агенција за провођење закона у БиХ . То су:
• Међуагенцијско ривалство – проблем тенденциозне самосталности при паралелном раду полицијских агенција. Уколико је
иницирала рад на предмету за који се чини да би могао кулминирати успехом, агенција ће нерадо накнадно препустити све
плодове свог рада компетентнијој агенцији или агенцији чијој би
надлежности предмет више кореспондирао.
• Сукоби надлежности у кривичним стварима.
• Неадекватно финансирање полицијских агенција. Реч је о селективном приступу и фаворизовању агенција на државном нивоу
по питању финансирања.
• Утицај модела и структуре правосудног система на сарадњу полицијских агенција. Треба рећи и то да полицијски систем и правосудни систем БиХ нису у потпуности усклађени. Као пример
навешћемо само Републику Српску, где постоји десет територијалних полицијских управа, а пет окружних тужилаштава.
• Утицај персоналних и друштвених фактора. Мисли се на етницитет, корупцију, те бахат, лакомислен и некооперативан кадар
на позицијама које подразумевају успостављање и одржавање
међуполицијске сарадње (Ђукић, 2018б).
Међуагенцијско ривалство, недостатак комуникације и лошу сарадњу можемо илустровати управо на примеру међународне полицијске сарадње, конкретно, на примеру односа Еуропола и полицијског система БиХ. Године 2012., БиХ је преузела одређене обавезе
потписивањем Мапе пута за имплементацију Споразума о сарадњи
између БиХ и Еуропола. На потписани текст документа, МУП РС је
упутио примедбе директору Еуропола и Савјету министара БиХ, из
разлога што њихови представници нису били укључени у сачињавање текста и што сматрају да се њиме крше постојећа уставна и
законска решења у БиХ. У вези с тим, формирана је радна група у
коју су укључени представници свих полицијских агенција из БиХ,
а која је за циљ имала проналажење ефикасног модела сарадње
полицијских агенција БиХ и Еуропола (Иветић и Росић, 2015). Такође, МУП РС је 1. јула 2020. године на свом званичном сајту објавио
како Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ „обмањује
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јавност у вези са сарадњом са Еурополом“. Наиме, Министарство
унутрашњих послова Републике Српске сматра да Дирекција обмањује јавност са дописом у којем је доставила мишљење на „Инструкцију о питањима од важности за спровођење Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи са Еурополом“61. У МУП-у сматрају
да Дирекција на овај начин свесно опструише имплементацију ратификованог међународног споразума. Успостављање Заједничке
контакт тачке за БиХ, као централне тачке контакта између БиХ и
Еуропола предвиђено је Оперативним споразумом, а Инструкција
о питањима од важности за спровођење Споразума о оперативној
и стратешкој сарадњи са Еурополом ближе одређује питања која су
већ дефинисана Споразумом, у сврху реализације истог. Такође, из
МУП-а наводе да је поменута Инструкција (иначе неприхватљива
за Дирекцију) донесена у складу и на начин како је предвиђено чланом 6. Привремене одлуке о успостављању система сарадње и размене информација надлежних органа за спровођење закона у БиХ и
Еуропол-а62, те да њено доношење представља директну имплементацију Споразума. Из МУП-а подсећају и да је заједничка контакт
тачка sui generis тело које чине представници свих полицијских тела
у БиХ и које као такво представља контакт тачку за БиХ у складу са
европским стандардима и позитивним правним прописима у БиХ.
Све остале сугестије Дирекције, а у смислу да Савјет министара БиХ
једнострано измени Анекс Оперативног споразума и да Дирекција
именује контакт тачку за сарадњу са Еурополом, су како правно неосноване, тако и неспроводиве у пракси, јер Дирекција нема правни
основ да буде надлежно тело у складу са Уредбом Еуропола (а самим тим и контакт тачка), нити може да испуни било који од задатака који се постављају Уредбом Еуропола. У свом саопштењу, МУП
РС је отишао толико далеко истакавши да Дирекција није истражно тело задужено за области из надлежности Еуропола, односно да
службеници Дирекције не би требало да имају приступ оперативним истражним подацима, јер немају законски основ да учествују
61     Споразум о оперативној и стратешкој сарадњи БиХ са Еурополом, потписан је
31. августа 2016. године, а ратификован током фебруара и марта 2017. године од
стране Парламентарне скупштине БиХ и Парламента ЕУ.
62     Усвојена од стране Савјета министара БиХ на 75. сједници одржаној 11.
децембра 2013. године те објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број: 7/2014.
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у истрагама (МУП РС, 2014). Дакле, кључна тачка спорења био је
састав и организациони статус националне фокалне (контакт) тачке
за сарадњу са Еурополом. У међувремену, заменик министра безбедности БиХ Недељко Јовић је, у време док је позиција министра безбедности БиХ била упражњена, донео „Инструкцију о успостављању
и функционисању заједничке контакт тачке“, која предвиђа да та
тачка буде у Министарству безбједности, односно да опрема буде
пресељена из Дирекције за координацију полицијских тијела.То је, с
друге стране, изазвало негодовање министра унутрашњих послова
ФБиХ г. Аљоше Чампаре и директора Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ г. Мирсада Вилића, који желе да контакт
тачка за сарадњу буде у Дирекцији, а не у Министарству безбједности БиХ, док је први човек МУП-а Р. Српске, г. Драган Лукач, недавно истакао да Српска подржава и дели став Јовића, нагласивши да
Споразум са Еурополом не предвиђа Дирекцију као место контакт
тачке, већ децидирано пише да је то Министарство, адреса „Трг БиХ
1“ (Независне новине, 2020б).
Још један пример утицаја лоше међуполицијске сарадње унутар
полицијског система БиХ на регионалну полицијску сарадњу јесте
неуспех ILECUs пројекта у БиХ. Због сложености полицијског система Босне и Херцеговине, овај пројекат је од самог почетка захтевао
специфичан приступ у односу на друге државе у којима се спроводи. Први и основни проблем представљала је чињеница да не постоји полицијска агенција у БиХ која би могла да одговори захтевима које предвиђа пројекат, већ је у том смислу неопходна сарадња и
координација свих релевантних безбедносних и правосудних агенција. Пројекат ILECUs презентован је директорима полицијских
агенција из БиХ на састанку у Сарајеву, јануара 2010. године. Након
усаглашавања, крајем фебруара исте године, приступило се изради
правног пакета пројекта, односно изради нацрта Меморандума о
разумевању за имплементацију пројекта ILECUs у БиХ и принципима његовог функционисања између укључених институција унутар
БиХ. Меморандум је потписан у новембру, али након потписивања
није било значајнијих активности, а ILECUs у БиХ није успостављен.
У осталим државама потписницама успостављене су канцеларије
ILECUs-а, тако да је БиХ једина држава у региону у којој пројекат
није заживео у потпуности (Иветић и Росић, 2015).
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Лоша сарадња праћена спорадичним трзавицама највидљивија је на
релацији МУП Републике Српске – агенције на нивоу БиХ. Као пример можемо навести и организацију Мреже жена полицајаца Југоисточне Европе (WPON) у БиХ. Наиме, у БиХ постоје два удружења
под окриљем ове регионалне иницијативе. Прво је Удружење „Мрежа полицијских службеница“, са седиштем у Сарајеву, званично регистровано почетком 2012. године. Удружење окупља полицијске
службенице из 16 институција у Босни и Херцеговини (Дирекција за
координацију полицијских тијела БиХ, Државна агенција за истраге и заштиту, Гранична полиција БиХ, Федерална управа полиције,
Полиција Брчко дистрикта БиХ, десет кантоналних министарстава
унутрашњих послова и Судска полиција Федерације БиХ). Друго
удружење овог типа је „Мрежа жена МУП РС“, основано 2011. године (Удружење „МПС“, 2020; Мрежа жена МУП РС; 2017). Дакле, полицијске службенице Министарства унутрашњих послова Републике Српске одлучиле су да се организују независно од колегиница из
свих осталих полицијских агенција у БиХ. Не улазећи у конкретне
разлоге одвојеног деловања, ово свакако сматрамо примером лоше
праксе.
Из горе наведених примера могли смо видети, између осталог, да
је Дирекција за координацију полицијских тијела настојала да, колико је могуће, искључи МУП РС из процеса одлучивања. Са друге
стране, МУП покушава да потпуно умањи значај Дирекције у смислу међународне полицијске сарадње. Управо о таквим и сличним
трзавицама између различитих полицијских агенција у БиХ смо говорили. Дакле, лоша интерна међуполицијска сарадња негативно
утиче на сарадњу целог полицијског система БиХ са међународним
и регионалним организацијама, као и другим државама.
5.8. Регионална полицијска сарадња према документима Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине
Достигнућа, основне проблеме и изазове, као и планове везане за
остваривање регионалне полицијске сарадње унутар полицијског
система Босне и Херцеговине покушаћемо сагледати анализирајући
документе Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.
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5.8.1. Достигнућа и основни проблеми и изазови
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ је, јануара 2020.
године, поднела Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019. годину. У документу је наведено да је
Дирекција наставила партнерски однос са полицијским и другим
органима у Босни и Херцеговини, те ефикасну координацију активности између полицијских агенција на плану јачања целокупне
безбедности у Босни и Херцеговини. У коресподенцији са међународним органима (Интерпол, Еуропол, SELEC и др.), Дирекција је
запримила 120.957, а упутила 10.394 акта и друга прописа. Службеници Дирекције учествовали су на 833 састанка са агенцијама за
спровођење закона у БиХ који су се односили на питања тероризма и
друга безбедносна питања, израду одговарајућих стратегија и акционих планова и њиховог спровођења, имплементацију Конвенције
о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи, спровођење међународних пројеката, имплементацију одредби постојећих споразума,
те друге активности које се односе на област безбедности (Извештај
о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019.
годину; 2020).
Између осталог, успешно је настављена коресподенција, сарадња
и комуникација са земљама чланицама Интерпола, Еуропола и
SELEC-a и агенцијама за спровођење закона у БиХ. Дирекција је
обављала послове преко сигурне заштићене мреже I-24/7 са Генералним секретаријатом Интерпола и другим Националним централним бироима Интерпола. Запримљен је и обрађен укупно 5.561
предмет. На основу захтева домаћих агенција, расписано је 217 потрага (изворне), док је на захтев других земаља расписано 450 потрага (екстерне). Када је реч о екстрадицијама лица лишених слободе на основу Интерполових међународних потерница, успешно
су реализоване 92 екстрадиције, извршено је 87 лишења слободе по
екстерним и изворним потерницама. Реализовано је седам трансфера лица (Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ за 2019. годину; 2020).
Агенцијама за спровођење закона у БиХ омогућен је приступ апликацији „Евиденција о лицима за којима се трага“, која омогућава
аутоматску обраду запримљених (системом I-24/7) информација о
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лицима за којима се трага у коју је, до сада, унесено укупно 326.883
податка, а у току је омогућавање приступа агенцијама које до тада
нису имале приступ. У току је потписивање споразума и омогућавање приступа Интерполовим базама, „AFIS“ (база отисака прстију),
„EDISON TD“ (база која садржи упозорења о облицима кривотворења докумената), „DIAL DOC“ (база која садржи фотографије валидних путних и идентификационих докумената), те активности на
прикључењу мрежи „NFIP“ с циљем размене безбедносних информација око спортских догађаја међународног карактера. Приступ
Интерполовој бази података са сликама и видео материјалима сексуалног искоришћавања деце („ICSE DB“) одобрен је службеницима који су успешно завршили обуку (пет истражитеља полицијских
агенција из БиХ). У оквиру Конвенције о високотехнолошком криминалу из Будимпеште, поступано је у складу са запримљеним захтевима домаћих и страних агенција за спровођење закона, преко
24/7 контакт тачке за сајбер криминал. Такође, представник Дирекције узео је учешће на састанку Европског комитета Интерпола, којом приликом је представљао Словенију и остале земље ЗБПК,
осим Албаније – Србију, Црну Гору, Хрватску и Северну Македонију (Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019. годину; 2020).
У оквиру сарадње са Еурополом, вршена је размена информација
(путем безбедне комуникационе линије SIENA апликације и заштићеног система електронске поште) између надлежних тела БиХ
и Еуропола сходно домаћем законодавству и одредбама Споразума
о оперативној и стратешкој сарадњи између Босне и Херцеговине
и Еуропола, посебно уважавајући законе који се односе на заштиту
тајних и личних података. Размењен је 6.861 допис са Еурополом, на
основу којих је отворено 1.278 предмета који се односе на кријумчарење и трговину људима, трговину оружјем и експлозивним материјама, фалсификовање новца, тероризам, трговину опојним дрогама и злоупотребе наркотика, ратни злочин, сајбер криминал и
друга кривична дела, те на међународну сарадњу у безбедносном
сектору. Поступајући по захтеву Еуропола, прикупљени су подаци
од надлежних полицијских агеницја у БиХ за период од завршетка прикупљања података за IOCTA-у 2018., на основу којих су обједињени упитници за израду шестог извештаја IOCTA, те достављени
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Еурополу (Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских
тијела БиХ за 2019. годину; 2020).
Кроз сарадњу са SELEC-ом запримљен је 61 предмет, који се углавном
односи на свакодневне размене оперативних података и оперативне провере из области организованог и транснационалног криминала, комуникацију и координацију свих оперативних активности
везаних за борбу против транснационалног криминала у региону,
координирање послова и задатака осам регионалних радних група
између агенција других земаља региона и др. У оквиру имплементације међународних пројеката Интерпола, Еуропола и SELEC-a у
БиХ, успешно је спроведено осам оперативних акција у којима је Дирекција координирала активности агенција за спровођење закона у
БиХ. (Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2019. годину; 2020).
Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине у Извештају наводи и одређене проблеме и изазове за извршење
програма рада Дирекције. Поред недовољне тренутне попуњености, недостатне материјално-техничке опремљености, нерешеног
трајног питања смештаја, недоношења законских и подзаконских
аката, као посебно значајан проблем издвајамо већ поменуту недовољну размену информација са полицијским агенцијама. Наиме,
наведено је да Дирекција нема приступ коришћењу електронског
система размене података између полицијских агенција и тужилаштва, што успорава и отежава достављање одговора на упите у
оквиру међународне размене информација, а евидентна је и недовољна непосредна размена података који се односе на безбедност
штићених личности и објеката, те безбедност Босне и Херцеговине (Извештај о раду Дирекције за координацију полицијских тијела
БиХ за 2019. годину; 2020). Наравно, реч је о генералном проблему
недостатне међуполицијске сарадње у БиХ, о ком смо већ говорили, а који је део ширег политичког галиматијаса у ком се налази ова
држава. Посебно се истиче проблем постојања или непостојања обавезе да остале полицијске агенције у БиХ обавештавају Дирекцију о
њиховим директним међународним контактима. Начелно, обавеза
постоји, али за њено неизвршење није предвиђена никаква санкција.
Опет, непредвиђање санкције је оправдано, пошто нема ни једног
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законског упоришта да би она и могла бити предвиђена (Јовичић
и Шетка, 2018). Овакви проблеми онемогућавају конзистентан рад
полицијског система БиХ на плану регионалне полицијске сарадње,
сводећи га на делатност која се разликује од случаја до случаја.
5.8.2. План рада у наредном периоду
Дирекција за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине, у циљу планског провођења активности на испуњавању своје
мисије и визије, поступа сходно средњорочним и годишњим плановима рада. У том смислу, донесен је, у форми нацрта, Средњорочни план рада Дирекције за координацију полицијских тијела Босне
и Херцеговине 2021 – 2023. Средњорочни циљ предвиђен Планом
јесте унапређење безбедносног сектора у БиХ са аспекта одговорности и ефикасности. Специфични циљ јесте развијање и јачање
домаће и међународне полицијске сарадње и унапређење заштите
личности и објеката. Програм за реализацију ових циљева односи се
на домаћу и међународну полицијску сарадњу, те заштиту личности и објеката.
Прво значајно опредељење односи се на развијање и јачање комуникације, кординације и сарадње између полицијских и других релевантних тела у БиХ. Комуникација и сарадња Дирекције са полицијским телима и другим органима за спровођење закона у БиХ
је успостављена и континуирано се предузимају активности на њеном унапређењу. Ове активности се, једним делом, спроводе кроз
реализацију одређених IPA пројеката и учешћем у раду одређених
ad hoc структура у БиХ. С друге стране, настављено је свакодневно евидентирање дневних догађаја од значаја за безбедност Босне и
Херцеговине, те се на основу билтена дневних догађаја полицијских
тела у Босни и Херцеговини сачињавају билтени дневних догађаја
о безбедносним информацијама од значаја за Босну и Херцеговину,
који се достављају Министарству безбедности и свим полицијским
агенцијама у Босни и Херцеговини. У наредном периоду посебна
пажња посветиће се реализацији пројекта „Изградња капацитета
имплементацијом Система за извештавање о догађајима и евиденција предмета намењених полицијским телима“, чији је циљ јачање
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комуникације, сарадње, координације и размене података међу
агенцијама за спровођење закона, побољшање ефикасности, ефективности и независности, те јачање њихове одговорности. Систем
електронске размене података из евиденција полицијских тела и
тужилаштва, који је у претходним годинама унапређен у циљу обезбеђења редунданције на страни корисника те побољшање безбедносног аспекта, функционише без проблема, што је омогућило квалитетнију размену информација и сарадњу полицијских агенција
у БиХ (Средњорочни план рада Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине 2021 – 2023, 2020).
Друго значајно опредељење односи се на унапређивање међународне оперативне полицијске сарадње. Наведено је да се успешно
реализује кореспонденција, сарадња и комуникација са земљама
чланицама Интерпола, Еурополом, SELEC-ом и агенцијама за спровођење закона у БиХ.У претходном периоду готово све надлежне
полицијске агенције (осим МУП-а Републике Српске) су потписале
Споразум о коришћењу Интерполове „iARMS“ апликације (Систем
за вођењеи праћење евиденција илегалног оружја). С тим у вези, настављене су активности на потписивању Споразума о кориштењу
„iARMS“ апликације између Дирекције и МУП-а Републике Српске.
Такође, омогућена је ефикаснија и квалитетнија размена података
по питањима послова полиције од међународног значаја или заједничког интереса кроз сарадњу са полицијским аташеима страних
земаља у БиХ. Имплементиране су активности које се односе на
Конвенцију о полицијској сарадњи земаља Југоисточне Европе, те
је дат пун допринос током спровођења међународних оперативних
полицијских акција. У циљу даљег јачања међународне оперативне
полицијске сарадње, Дирекција ће, у сарадњи са осталим релевантним органима у БиХ, настојати реализовати следеће активности:
• Успостава међународне оперативне собе у Дирекцији за координацију полицијских тијелаБиХ, с обзиром да је од стране службеника Министарства унутрашњих послова Републике Италије
указано на могућност будућег оснивања ”Међународне оперативне собе” у свакој земљи Западног Балкана, тако да би након
њиховог оснивања, те земље биле у могућности да међусобно делују у хомогеним центрима Интерпола, Еуропола-а и сл;
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• Измена Анекса 2 Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи
БиХ са Еурополом, који дефинише питање тачке контакта за сарадњу Босне и Херцеговине са Еурополом;
• Проширење “SIENA” апликације на надлежна тела дефинисана Анексом 2 Споразумао оперативној и стратешкој сарадњи
између Босне и Херцеговине и Канцеларије Еуропола (Средњорочни план рада Дирекције за координацију полицијских тијела
Босне и Херцеговине 2021 – 2023, 2020).
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6. ЗАКЉУЧАК
Постхладноратовско интензивирање регионалних безбедносних
динамика и генерална афирмација регоналног нивоа анализе у студијама безбедности довели су, између осталог, до потребе да се проблему проучавања међународне полицијске сарадње приступи на
другачији начин. Кроз монографију смо увидели колики теоријски
значај у том смислу има теорија регионалног безбедносног комплекса Берија Бузена и Улеа Вејвера. На темељима ове теорије, показали
смо колико је важно да државе које припадају једном регионалном
безбедносном (пот)комплексу међусобно сарађују на плану суочавања са савременим безбедносним изазовима, ризицима и претњама.
Утемељивачи теорије регионалног безбедносног комплекса говорили су управо о безбедносно међузависним јединицама региона које
имају заједничке проблеме које морају заједнички решавати. Другим речима, ради се о државама које имају заједнички безбедносни
идентитет.Дакле, регионална полицијска сарадња је, у условима
чвршћег регионалног повезивања и јачања регионалних институција, „conditio sine qua non“ (услов без ког се не може) борбе против
криминалитета који има, доминантно, регионалне црте. Користећи
горе поменуту теорију, регионалну полицијску сарадњу дефинисали смо као однос између држава које припадају истом регионалном
безбедносном (пот)комплексу и однос њихових полицијских органа
који се успоставља с циљем предузимања заједничких активности
ради решавања заједничких безбедносних проблема.
Као ниво анализе регионалне полицијске сарадње узели смо регионални безбедносни поткомплекс Западни Балкан. Овај поткомплекс
чине Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Северна Македонија и Република Албанија. Простор
Западног Балкана карактеришу веома интензивне регионалне безбедносне динамике са разгранатим обрасцима (не)пријатељства,
а све то уз преламање различитих утицаја глобалних сила. Поред
тога, регион је изузетно оптерећен савременим безбедносним изазовима, ризицима и претњама (тероризам, организовани криминал, миграције). Због свега тога, једино решење које би гарантовало
самоодрживу стабилност на Западном Балкану јесте изградња тзв.
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безбедносне заједнице праћена јачањем регионалне (полицијске)
сарадње. Уколико до тога не дође, постоји опасност од повратка на
конфликтну формацију, тј. од избијања нових сукоба у овом делу
Европе. Исто тако, очување status-a quo само би одговорало недржавним субјектима који се баве различитим облицима организованог криминала, укључујући и терористичке и екстремистичке групе и ентитете.
Институционализација регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану, у пуном смилсу те речи, почела је након завршетка
сукоба у Босни и Хрватској 1995. године. Најзначајнију улогу у том
процесу имала је Европска унија. То не треба да чуди, с обзиром на то
да је западнобалканки поткомплекс део ширег, европског комплекса и да је безбедносни идентитет Западног Балкана део европског
безбедносног идентитета. Тако је и регионална полицијска сарадња
нераскидиви део (може се рећи и услов) европских интеграција држава Западног Балкана (Хрватска је већ пуноправна чланица, БиХ је
потенцијални кандидат за чланство, док остале четири државе имају
кандидатски статус). Европска унија је, у том контексту, одиграла главну улогу, пре свега у финансијском и логистичком смислу.
Упркос одређеним инхибирајућим факторима који су кочили процес институционализације регионалне полицијске сарадње (ратно
наслеђе, нерешени проблеми, међусобно неповерење држава), на
Западном Балкану данас функционише велики број регионалних
иницијатива из ове области. (SELEC, MARRI, RAI, SEPCA, WPON и
др.). Можемо закључити да ове иницијативе имају велики значај за
целокупну безбедносну слику региона. Оне продубљују сарадњу,
смањују јаз између земаља које деле конфликтну прошлост, подстичу контакте између носилаца полицијских функција, утичу на свест
о заједничким проблемима итд. Такође, олакшавају ангажовање
међународних финансијских средстава, што је од круцијалне важности за, још увек релативно сиромашне, западнобалканске земље.
Оно што се може издвојити као недостатак јесте превелик број регионалних иницијатива и превелик број простављених циљева пред
сваку иницијативу. То покреће питање њихове узајамне комплементарности и конкурентности. Препорука је смањење броја иницијатива и/или рационализација њихових активности у смислу уже дефинисаности циљева и праваца деловања.
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Један од два главна нерешена регионална проблема у ЗБПК јесте
проблем Босне и Херцеговине. Због тога је интересантно било направити осврт на начин учешћа БиХ у регионалној полицијској сарадњи. Прво, треба рећи да је питaњe бeзбeднoсти у Босни и Херцеговини и пoлитичкo питaњe, из разлога што различити политички
фактори у БиХ на различит начин гледају на концепцију организације државе, а самим тим и полицијског система. Дакле, полицијски
систем БиХ, у својим данашњим контурама, резултат је деловања политичких фактора и, с тим у вези, административно-територијалне
поделе државе. Другим речима, његова концепција резултат је компромиса, а не потребе за функционалношћу. То се негатино одразило и на регионалну полицијску сарадњу. Наиме, и поред тога што је
БиХ опередељена за чланство у ЕУ и НАТО и што активно партиципира у раду регионалних иницијатива, њено учешће у регионалној
полицијској сарадњи лимитира сложен полицијски систем ограничене функционалности. Кључни проблеми су утицај политике на
рад полицијских агенција у БиХ, као и недовољно добра међуагенцијска сарадња. При том, сукоби надлежности између полицијских
агенција са различитих нивоа власти су учестали. Да ли полицијске
агенције у БиХ могу, и под којим условима, непосредно остваривати међународну сарадњу? Ако могу, да ли имају обавезу да о томе
обавесте Дирекцију за координацију полицијских тијела Босне и
Херцеговине? Да ли се апсолутно сви међународни контакти морају остваривати путем Дирекције? На који начин све полицијске
агенције у БиХ учествују у раду контакт тачки? Свакако да можемо
поставити много оваквих питања. За сада, законски текстови, званични ставови полицијских тела, али и наративи полицијских и политичких функционера не нуде јасне одговоре. Присутна су само
ad hoc решења (од случаја до случаја) која су дугорочно неодржива.
Несумњиво је, међутим, да се јасно, прецизно и квалитетно решење
мора пронаћи како би полицијски систем Босне и Херцеговине у пуном капацитету могао да партиципира у регионалној полицијској
сарадњи. Поред тога, треба нагласити и да је Босна и Херцеговина,
од свих осталих држава ЗБПК, најмање напредовала на путу ка Европској унији, стекавши тек статус потенцијалног кандидата. Осим
Републике Хрватске која је чланица ЕУ, све остале државе стекле су
кандидатски статус.
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РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ
„РЕГИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ
СИСТЕМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ АУТОРА МСР ПЕТРА ЂУКИЋА

Књига под насловом „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на полицијски систем Босне и
Херцеговине“ обрађује феномен регионалне сарадње служби за
спровођење закона западнобалканских држава, уз посебан осврт на
полицијски систем Босне и Херцеговине. Рукопис је настао на темељу завршног мастер рада аутора Петра Ђукића, мастер менаџера
безбедности, одбрањеног на Факултету безбедности Универзитета
у Београду. Аутор је, приликом обраде теме, користио мултидисциплинарни приступ, проучавајући односни феномен са безбједносног, правног, политичког, геополитичког и социолошког аспекта.
Плод таквог приступа јесте једно уређено штиво са свим атрибутима научне књиге.
Западни Балкан представља веома сложено подручје у геополитичком, историјском, социолошком и безбjедносном смислу. У вези
с тим, односе између западнобалканских држава детерминишу
пројекције интереса великих сила и конфликтна прошлост. Посљедње три деценије политичког, правног и безбједносног живота
овог региона обиљежене су ратом, процесом транзиције, као и процесом стабилизације и придруживања, односно процесом приступања Европској унији. Међутим, поред конфликтне и тешке прошлости, оно што земље Западног Балкана такође дијеле, јесу и актуелни регионални безбједносни проблеми (организовани криминал,
тероризам, мигрантска криза). То су, дакле, заједнички проблеми,
а заједнички проблеми захтијевају заједничку акцију свих политичких актера у региону. У том смислу, регионална полицијска сарадња, као предворје регионалне сарадње у кривичним стварима,
предстваља императив. Рукопис посебно добија на значају имајући
у виду савремене процесе регионализације уз видљив тренд јачања
регионалних правних и безбједносних идентитета и институција.
Рукопис се, ако изузмемо увод, закључак и попис литературе, састоји
из четири међусобно повезане и складне цјелине, а које су и саме
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подијељене на подцјелине, тј. поједине дијелове.
Први дио рукописа резервисан је за интерпретацију појмовно-категоријалног апарата који је кориштен у раду, али и презентацију
теоријског оквира рада. У овом дијелу аутор доводи у везу појмове
регионалног безбједносног комплекса и међународне полицијске
сарадње, те представља појам и моделе регионалне полицијске
сарадње.
У другом дијелу рада аутор представља основне геополитичке и
безбједносне карактеристике Западног Балкана, апострофирајући
основне безбједносне изазове, ризике и пријетње у виду организованог криминала, тероризма и илегалних миграција. Анализирајући
више могућих сценарија у регионалном безбједносном поткомплексу Западни Балкан, аутор закључује да најбоље рјешење предствља изградња тзв. безбједносне заједнице. То би подразумијевало
најтјешњу могућу сарадњу држава у области безбједности, насупрот
поновном сукобљавању или очувању актуелног стања које је, дугорочно посматрано, неодрживо.
У трећем дијелу рада аутор се бави институционализацијом регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану, посебно наглашавајући улогу Европске уније у процесу изградње регионалних
иницијатива и институција. Након тога, аутор представља постојеће
регионалне структуре (Регионална иницијатива за миграције, азил
и избеглице; Регионална антикорупцијска иницијатива; Центар за
сарадњу служби за спровођење закона Југоистичне Европе и друге)
чија се дјелатност, директно или индиректно, односи на полицијску сарадњу. Њихове основне карактеристике, организациона компонента, те правни основ функционисања су исцрпно и правилно
интерпретирани.
У четвртом дијелу рада аутор се бави партиципацијом полицијског
система Босне и Херцеговине у свеукупној регионалној полицијској
сарадњи на Западном Балкану. Босна и Херцеговина је сложена држава која се састоји од два ентитета и коју чине три конститутивна
народа. У том смислу, БиХ је најспецифичнија држава на Западном
Балкану и, у вези с тим, аутор преноси ставове неких научника по
којима она, поред Косова, представља један од два горућа проблема у региону. Аутор је исцрпно објаснио структуру полицијског
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система БиХ који је изузетно високог нивоа сложености. Та сложеност, у садејству са политичким факторима у БиХ, изродила је
бројне проблеме функционалне природе. Детаљно образлажући
организацију и функцију регионалне полицијске сарадње унутар
полицијског система БиХ, аутор идентификује одређене проблеме
и недостатке који значајно умањују квалитет учешћа ове земље у регионалној полицијској сарадњи.
Аутор је на правилан начин примијенио мултиметодски приступ
уз комплементарну анализу доступних извора података. Анализом
је обухваћен велики број научних и стручних публикација, али и
правних прописа, докумената и извјештаја званичних институција.
Такође, историјском анализом обухваћени су ток и динамика развоја регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану. Избором
студије случаја Западног Балкана рад је добио на значају, будући
да се овај регион третира као једини дио Европе који је, још увијек,
неинтегрисан. При томе, не смијемо заборавити да безбједност цијеле Европе у значајној мјери зависи од тога како ће западнобалканске земље одговорити на савремене безбједносне изазове, ризике и
пријетње (миграције, тероризам). У том смислу, веома је важно било
направити својеврстан пресјек стања у области регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану, управо на начин како је то
учинио аутор овог рукописа. Такође, рукопис садржи потенцијал
да подстакне даља истраживања из ове области, али представља и
солидан темељ за реализацију истих.
Рукопис је писан прилично разумљивим језиком уз досљедну употребу појмовно-категоријалног апарата безбједносних, правних и
осталих друштвених наука. То га чини употребљивим за шири читалачки круг. Тематске цјелине које чине садржај рукописа повезане су на систематичан и логичан начин.
На основу свега наведеног, мишљења сам да овај рукопис заслужује
позитивну оцјену те, са великим задовољством, предлажем његово
публиковање.
У Бањој Луци,
25. децембра 2020. године

Проф. др Миодраг Н. Симовић
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РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ
„РЕГИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПОЛИЦИЈСКИ СИСТЕМ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ“ АУТОРА МСР ПЕТРА ЂУКИЋА

Монографија под насловом „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом на полицијски систем Босне
и Херцеговине“, аутора мср Петра Ђукића, представља покушај да
се на једном мјесту систематизује и презентује феномен регионалне полицијске сарадње у регионалном безбједносном поткомплексу Западни Балкан, уз посебан осврт на полицијски систем Босне и
Херцеговине. Иако се централна тема рада односи на полицијску
сарадњу, уважени аутор Петар Ђукић је изашао изван устаљених
парадигми и стручних и научних дискурса интерпретације овог
феномена, проучавајући његове безбједносне, геополитичке, социолошке, правне, дефендолошке, понеролошке и друге аспекте.
Чињеница је да су ови аспекти међународне полицијске сарадње
у литератури прилично занемарени, а да се регионални ниво као
ниво анализе до сада мало користио, говори у прилог тези да се
ради о једном оригиналном, инспиративном дјелу што је за сваку
похвалу, посебно имајући у виду да се ради о младом аутору који се
у претходном периоду афирмисао у писању.
Западни Балкан уважени аутор означава као регионални безбједносни поткомплекс који је дио ширег, европског комплекса, а чине га
све државе претходне СФРЈ, минус Словенија, плус Албанија. Ради
се о региону који је имао веома бурну прошлост и који је и данас, по
много чему, специфичан. Односе између држава Западног Балкана
детерминишу неријешена питања из прошлости, веома интензивне
регионалне безбједносне динамике, као и пројекције интереса глобалних сила. Посебно интересантна јединица западнобалканског
поткомплекса јесте Босна и Херцеговина која представља (уз Косово
и Метохију) један од два отворена проблема. Поред тога, БиХ има засигурно најнеодређенији курс спољне и безбједносне политике, као
и најсложенији полицијски систем од свих осталих држава Западног
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Балкана. С обзиром на наведено, сматрам у потпуности оправданим
то што се аутор одлучио да за ниво анализе одабере баш Западни
Балкан, те да се, у оквирима тога, посебно бави полицијским системом Босне и Херцеговине.
Монографија уваженог аутора Ђукића је свеобухватна и јасно
структурисана. Њену структуру (поред увода, закључка и пописа
референци, извора литературе), чине четири међусобно повезана
дијела. У првом дијелу, аутор излаже теорисјки оквир рада, презентујући појам међународне полицијске сарадње, као и основне
карактеристике теорије регионалног безбједносног комплекса. На
тим основама, аутор је прецизно одредио појам регионалне полицијске сарадње, уз презентацију њених модела. Други дио монографије посвећен је основним карактеристима регионалог безбједносног поткомплекса Западни Балкан. Аутор је, у овом дијелу, понудио
јасну безбједносну и геополитичку слику региона, говорећи о регионалним безбједносним динамикама, утицајима глобалних сила,
те основним безбједносним изазовима, ризицима и пријетњама, са
свим специфичностима балканског раскршћа. Такође, аутор говори
о могућим сценаријима у региону, истичући потребу формирања
својеврсне безбједносне заједнице која би подразумијевала синергијско дјеловање свих држава у правцу одржавања и јачања регионалне безбједности. У трећем дијелу монографије уважени аутор
Ђукић исцрпно представља институционалне механизме регионалне полицијске сарадње на Западном Балкану. Много пажње аутор
посвећује генези настанка регионалних иницијатива из ове области,
обраћујући неке аспекте њихове (не)функционалности. Коначно,
четврти дио је резервисан за осврт на мјесто Босне и Херцеговине и
њеног полицијског система у оквирима регионалне полицијске сарадње. Босна и Херцеговина, као „регион у малом“, и даље се перципира као један од два главна отворена проблема у западноблаканском комплексу. Због сложености њеног државног апарата, (два
ентитета, дистрикт Брчко и три конститутивна народа), а самим
тим и полицијског система, потпуно и равноправно укључивање
ове земље у регионалне токове сарадње је процес оптерећен низом
унутрашњих и вањских проблема. Аутор је ову проблематику веома детаљно представио, у чему му је свакако помогло његово богато
предзнање из области организације полиције у Босни Херцеговини.
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Монографија је написана лако схватљивим стилом, као јасно,
читљиво и уређено штиво. Такође, похвално је то што аутор, на прилично прецизан начин, користи савремени појмовно-категоријални
апарат науке безбједности. Монографија има велики капацитет да
подстакне научне раднике из разних области на даља истраживања
овог феномена, али и да усмјери високи политички и полицијски
менаџмент у правцу доношења квалитетних одлука. Исто тако, монографија је употребљива за студенте безбједности, политичких
наука, међународних односа, права и других друштвених наука, те
за све оне који раде на полицијским пословима и управљају полицијским организацијама и агенцијама.
Висок ниво квалитета ове монографије гарантује и чињеница да
је аутор користио обимну домаћу и страну литаратуру, те велики
број званичних докумената и прописа. Уважени аутор Ђукић је веома вјешто користио универзалне принципе струке и науке као што
су: објективност, прецизност, тачност, систематичност, општост и
слично, те нивое стручног и научног сазнања као што су дескрипција, стручно и научно објашњење, предвиђање итд.
На основу свега реченог, мишљења сам да монографија „Регионална полицијска сарадња на Западном Балкану са посебним освртом
на полицијски систем Босне и Херцеговине“ даје значајан допринос сагледавању феномена полицијске сарадње на регионалном
нивоу, те са великим задовољством предлажем њено интегрално
публиковање.
Рецензент:
Проф. др Душко Вејновић,
редовни професор Факултета безбједносних наука Универзитета
у Бањој Луци и предсједник научноистраживачке организације
Европски дефендологија центар из Бања Луке
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смер“. Од стране Универзитета у Бањој Луци додељена му је Златна
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стекао практична знања и вештине из полицијске тактике, укључујући оспособљеност за руковање ватреним оружјем.
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Аутор је бројних научних и стручних радова из области безбедности и заштите, криминалистике, кривичног и кривичног процесног
права, као и један од аутора монографије „Аспекти безбједности у
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